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ناغمرا 1)  ) جاودزا ناغمرا 

باتک تاصخشم 

 - 1333 رهاطدمحمدیس ، یسردم ، هسانشرس : 

. یسردم رهاطدمحم  ناغمرا 1 / )  ) جاودزا ناغمرا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 تیالو ، دهشم : رشن :  تاصخشم 

140 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

2-27-6172-964-978 لایر :   27000 کباش : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

( مالسا  ) ییوشانز عوضوم : 

ثیداحا مالسا -- )  ) ییوشانز عوضوم : 

موسر بادآ و  مالسا -- )  ) ییوشانز عوضوم : 

1390 4 فلا BP253/2/م35 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/642 ییوید :  يدنب  هدر 

2630022 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

09156508140 باتک : تفایرد  نفلت   - 09153226324 فلؤم : نفلت 

1 ص :

هراشا
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3 ص :

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

جاودزا ناغمرا 

.« دننادب فافز  ات  جاودزا  زا  شیپ  نارسپ  نارتخد و  تسیاب  هچ  نآ  »

.« دهد یم  خساپ  امش  لوقعم  ياهزاین  اه و  هتساوخ  هبرضاح  باتک  ناناوج !  »

ناغمرا 1

سدق تحاس  هب  ادها 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  ربمایپ 

مالسلاهیلع يربک  هجیدخ  و 

مالسلا هیلع  یضترم  یلع  ، 

مالسلاهیلع ارهز  همطاف  و 

. مناراد قح  نیدلاو و  و 

یسّردم رهاطدّمحمدّیس  هدنسیون :
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4 ص :

: دیناوخ یم  باتک  نیا  رد 

. رشب رد  تیجوز  ءایشا و  مامت  رد  تاتابن ، رد  تیجوز  راتفگشیپ -

... . مالسا و رظن  زا  جاودزا  هاگیاج  لوا : لصف 

... . رسمه و شنیزگ  یبایزرا و  مود : لصف 

... . يزرو و قشع  نورب ، هلب  يراگتساوخ ، موس : لصف 

... . مالسا و رد  رهم  هاگیاج  مراهچ : لصف 

... . ساسح و ياه  همانرب  يدزمان و  نارود  مجنپ : لصف 

. فافز زا  سپ  فافز و  یسورع ، بادآ  همتاخ :

: هدنسیون هدش  پاچ  راثآ 

. هیروس رد  دیشروخ  ياه  هشوخ  .1

مّود پاچ  رضاح - باتک  ناغمرا 1 )  ) جاودزا ناغمرا  .2

موس پاچ  ّتیصو ... روتسد و  .3

مّود پاچ  نیمرح ] فراعملاهرئاد   ] رون مزمز  .4

. مشش پاچ  هماندقع . نیرت  بلاج  یمسر ) همان  حاکن   ) جاودزا هچرتفد  .5

(1  ) فراعم ياه  هژاولگ  .6

. دیناوخب رابکی  ًافطل  ار  باتک  تسرهف 
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12 ص :

ِدِّیَس یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُهالَّصلا  َو  ِنیَیَنـسُحلا  امُهَلَعَج  ُهَّنِأل  امِِهب  ُهُرُکـشَن  َو  ًهَمحَر  َو  ًهَّدَوَم  انَنَیب  َلَعَج  َو  ِنیَجوَز  ٍئَـش  ِّلُک  نِم  َقَلَخ  يذَّلا  ُدمَحلأ ِهللا 
. ِنیَراّدلا ِیف  مِِهئادعأ  یلَع  ِهللا  ُهَنَعل  َو  ِنیَلَقَثلا  ِرَغصأ  مالسلا  مهیلع  نیرِهاّطلا  ِِهلآ  َو  ِنیَسُحلا  َو  ِنَسَحلا  ِّدَج  ِنیَنوَکلا 

راتفگشیپ

هژیوب هعماج  ربارب  رد  ار  شیوخ  تلاسر  ات  دومرف  تیانع  میارب  ار  رـضاح  باتک  نتـشون  قیفوت  هک  میوگ  یم  ساپـس  دـمح و  ار  دـنوادخ 
ردـقیلاع هعماج  زیزع و  ناگتـسب  یمارگ ، هداوناخ  دوخ ، يارب  ار  لمع  ملع و  قیفوت  كاپ  تاذ  نآ  زا  منک . اـفیا  يدودـح  اـت  ناوج  لـسن 

. مراتساوخ شیوخ 

ناهایگ رد  تیجوز 

رد اه  نآ  دـیاوف  موادـت  ات  دـیرفآ  هدام ) رن و   ) جوز تروص  هب  ار  ناهایگ  ناتخرد و  یتیگ ، هنهپ  رد  هک  ار  یمیکح  اناد و  يادـخ  ساـپس 
دنوادخ ناهایگ ، يونعم  يدام و  دیاوف  رب  نوزفا  و  میرَک » ٍجَوز  ِّلُک  نِم  اهیف  انتَبنأ  مَک  . » دـشاب شخبرمث  رادـیاپ و  ناش  ياقب  موادـت  وترپ 

ناتسلگ اه و  ناتسغاب  هرهچ  رد  ار  يزیگنا  تجهب  ياهرویز  تنیز و  تاتابن ، ناهج  یعیبط  هاگ  هولج  رد 
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« ٍجیَهب ٍجَوز  ِّلُک  نِم  اهِیف  انتَبنأ  َو  . » تسا هداد  رارق  دندنم  هرهب  تیجوز  تمعن  زا  هک  ییاه 

هزجعم اـه  نویلیم  لـب  نارازه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  متاـخ  یبـن  هدـلاخ  هزجعم  نآ  نآرق  هک  تسا  هداـعلا  قوف  تقد  هجوت و  لـباق 
نآ رد  رـشب  هک  یلاح  رد  تسا  ناهایگ  ملاع  رد  تیجوز  ناـیب  نآ  یملع  تازجعم  زا  یکی  هک  تسا  هدروآ  ناـغمرا  هب  ار  يزیگنا  تریح 

دنمشناد هنیل » « » يدالیم  18  » نرق طساوا  رد  اهنرق  زا  سپ  ات  تشادن . مه  ار  نآ  روصت  ناوت  یتح  هک  دوبن  نآ  فشک  هب  رداق  اهنت  هن  نامز 
. دشاب یم  ناهایگ  رد  یمومع  نوناق  کی  تیجوز  هک  تشاد  مالعا  فشک و  ار  تیعقاو  نیا  يدئوس )  ) فورعم سانش  هایگ 

هب نادـنمرواب  دـندرک و  كرد  يدودـح  ات  ار  ِنیَنثإ » ِنیَجوَز  اهیف  َلَعَج  ِتارَمَّثلا  ِّلُک  نِم  َو  نآرق ...«  ياسر  نایب  ینعم  نادنمـشناد  هاگنآ 
لاس اهدص  زا  شیپ  نأشلا  میظع  نآرق  دیا  هدرک  فشک  امـش  هک  ار  هچنآ  دـنتفگ : یم  تسیاب  يدـئوس » هنیل   » ياقآ هب  نأشلا  میظع  نآرق 

، تسا شناد  ییافوکش  ینامز و  طیارش  کینکت ، تعنـص ، ملع ، تفرـشیپ  جوا  هک  کنیا  و  تسا ، هتـشاد  نایب  نوگانوگ  دراوم  رد  ار  نآ 
. تسا هدرک  ادیپ  ار  نآرق  ياهزمر  زار و  زا  یخرب  مهف  كرد و  ناوت  شیب  مک و  رشب  زغم  هزات 
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« ُنامَّزلا ُهُرِّسَُفی  ُنآرُقلَا  »

تانئاک رد  تیجوز 

هب تانئاک  رد  تاقولخم  اه و  هدـیدپ  مامت  يارب  هک  تسا  هدرک  تباث  ناهایگ  ناهج  يارب  ار  تیجوز  اهنت  هن  نآرق  هک  نآ  رتارف ، نیا  زا  و 
اب تسا  هدناشوپ  دوجو  هماج  یتسه  مامت  هب  هک  یمیکح  قلاخ  نآ  َنوُرَّکَذَت » مُکَّلََعل  ِنیَجوَز  انقَلَخ  ٍئیَـش  ِّلُک  نِم  َو  . » تسا هدـناسر  تابثا 
هب ار  رـشب  تسا و  هدرک  رادروخرب  تسا ) ینیرفآ  رمث  تابث و  اقب ، رارـسا  زا  هک   ) تیجوز تمعن  زا  ار  همه  شتیاهن  یب  تردق  تمکح و 

ياهورین نامه  رگید  ریبعت  هب  هک  تیجوز  نیا  هک  دنک  تقد  ات  َنوُرَّکَذَـت ) مُکَّلََعل  . » تسا هدـناوخارف  از  تریح  زمر  نیا  رد  رکفت  رکذـت و 
زا ار  نورتـکلا »  » یفنم و  نوتورپ »  » تبثم تیجوز  متا »  » ناـهج رد  یتـح  ناوت  یم  دوب و  دـهاوخ  نیرفآرثا  ناـهج  رد  ، تسا یفنم  تبثم و 

. درک كرد  یملع  رظن 

ياـه یتفگـش  زا  دوخ  هک  تسا  هداد  رارق  ءایـشا  ماـمت  رد  ار  تیجوز  اـناوت  اـناد و  میکح ، يادـخ  هک  تسا  زیگنا  تریح  اـبیز و  هچ  سپ 
 ... « اهَّلُک َجاوزَالا  َقَلَخ  يذَّلاَو  . » تسا شنیرفآ 
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تیجوز طباور  هدننک  رارقرب  روآ  تفگش  ینیوکت  تایاده  اب  وا  اهنت  تایح و  شخب  موادت  شخب و  ناماس  وا  اهنت  هدننیرفآ ، وا  اهنت  يرآ 
« یثنُالا َو  َرَکَّذلا  ِنیَجوَّزلا  ُهنِم  َلَعَجَف  . » تسا تانئاک  رد 

تسا زیگنا  تریح 

يزورما يژولونکت  تعنص و  ملع و  دوبن و  يربخ  اه  هاگشیامزآ  اهراوتاربال و  زا  هک  ینامز  رد   ) یملع هزجعم  کی  ناونع  هب  میرک  نآرق 
تاذ دـنمناوت  تسد  اب  هک  تشاد  مالعا  تانئاک  همه  يارب  نآ  زا  رتارف  تاـتابن و  ملاـع  يارب  ار  تیجوز  درک ) یمن  روصت  یـسک  یتح  ار 

سانـش تسیز  نادنمـشیدنا  تسا . هدش  يربهر  قح  تاذ  تایاده  اب  نآ  ياقب  یگدنز و  دنور  رد  سپـس  تسا و  هدـش  هدـیرفآ  تیدـحا 
، هام دیـشروخ و   ) رگید تارک  رد  ار  تیجوز  ملاع ، ناسانـش  ناهیک  دنا . هدرک  ناشن  رطاخ  اه ، ناج  هدـنز  ِثنؤم  رکذـم و  رد  ار  تیجوز 
رهوج و تروص ، هدام و  ایند  ياه  فوسلیف  دنا . هدرک  دادملق  تارُک ) نآ  رد  رگید  تاقولخم  نیرفآ و  تریح  ياه  ناشکهک  ناگراتس و 

نورتکلا متا ،  ) هتسه رد  دوجوم  یفنم  تبثم و  دوجو  رد  ار  تیجوز  ناسانش ، متا  يا و  هتـسه  نادنمـشیدنا  دنا . هتفرگ  لیلحت  هب  ار  ضَرَع 
 ... . دنا و هدرک  قیبطت  لیلحت و  ریسفت ، نوتورپ و )...  و 

تایح لماک و  نید  وترپ  رد  میکح  نیرفآ  یتسه  هک  نآ  زا  لفاغ  اّما 
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، دوخ نآ  ربارب  رد  ناهج  نارّکفتم  نادنمـشیدنا و  هک  تسا  هتـشاد  نایب  ار  یقیاـقح  نأـشلا ) میظع  نآرق   ) یناـهج عماـج  باـتک  نیرفآ و 
هراشا هک  ار  هچنآ  مامت  هک  تسین  دـیعب  تسا و  تانئاک  رد  تیجوز  قیاـقح ، نآ  زا  یکی  هک  دـنا ، هدرک  شومارف  ار  ناـش  شنیب  شناد و 

نیرتزیگنا تریح  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  تشاد ، دهاوخن  ار  نآ  رّوصت  ناوت  رشب  یتح  هک  زین ، ار  نآ  زا  رتارف  دشاب و  هتـشادرب  رد  دش 
ادـیپ ار  اه  نآ  زا  يدـنم  هرهب  تقاـیل  تاـنئاک  ریاـس  هک  تسا  رو  هرهب  ییاـه  یگژیو  زا  تساـه و  ناـسنا  رد  تیجوز  یتسه ، رد  تیجوز 

بّجعت هب  ار  ناگتشرف  یتح  هک  هدوب  زیگنا  تریح  هنوگ  نآ  دومرف ، افوکـش  اهناسنا  تیجوز  رد  دنوادخ  هک  ار  ییاه  هژاولگ  دنا و  هدرکن 
هراظن هب  ار  یگدنز  يافوکش  زیگنا و  طاشن  ياه  رازلگ  نآ  زا  ییاه  گربلگ  زا  یخرب  جاودزا ) ناغمرا   ) رضاح باتک  رد  تسا . هتشاد  او 

( یلاعت هللا  ءاش  نإ  . ) ار رگید  یخرب  تیبرت ) ناغمرا   ) موس دلج  و  هداوناخ ) ناغمرا   ) مود دلج  رد  تسشن و  دیهاوخ 

رشب تیجوز  رد  هژیو  ياهولج 

زج هک  تسا  رادومن  رـشب  تیجوز  رد  ییاه  هولج  دـنرو ، هرهب  تیجوز  تمعن  زا  تانئاک  مامت  تاـتابن و  تاـناویح ، هک  نیا  هب  تیاـنع  اـب 
هدش یفرعم  ناسنا  دوخ  ناج  سفن و  زا  جوز  شنیرفآ  دـنوادخ ، زراب  تایآ  زا  هک  ییاج  نآ  ات  . تشاد دـهاوخن  ةرهب  اهولج  نآ  زا  ناسنا 

ِِهتایآ نِم  و  . » تسا
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. تسا هدش  یفرعم  شمارآ  هیام  رشب ، رد  ّتیجوز  ءایشا ، ریاس  فالخ  رب  هک  تسا  نیا  رگید  هولج  و  اًجاوزَا »...  مُکِسُفنَا  نِم  مَُکل  َقَلَخ  نَا 
رت فیعض  دح  رد  مومعلاب  اه ، ناسنا  نیب  رد  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یتسود  تّدوم و  نیرفآ  تریح  هولج  نآ  زا  رتارف  و  اهَیِلا » اُونُکـسَِتل  »

لـصفرس هک  تسا  تّدوم  نیا  و  ًهَّدَوَم »  مُکَنَیب  َلَعَج  َو  تسا « . هداد  رارق  هدـنزرا  بلاج و  يوق و  دـح  رد  صوصخلاب و  نیجوز  نیب  رد  و 
قوقح لباقتم ، تامدـخ  لـباقتم ، مارتحا  دـشخب . یم  ماکحتـسا  هدرک ، يراذـگ  هیاـپ  نیجوز  نیب  رد  ار  لـباقتم  فیاـظو  یقوقح و  ياـه 

قنور تیجوز  تمحر ، يابیز  هولج  رد  هاگنآ  اه . هتـساوخ  ساسا  رب  دراوم  یخرب  رد  تسا و  اهزاین  ساسا  هب  دراوم  یخرب  رد  هک  لباقتم 
تمظع جوا  هب  ار  دنمرواب  رـشب  درادرب و  رد  ار  دـنوادخ  فطل  تیانع و  هبنج  ًالماک  هک  ًهَمحَر » َّو  ًهَّدَوَم  . » تفرگ دـهاوخ  دوخ  هب  يرگید 

. تسا هدومرف  دادملق  رگیدکی  شخب  تنیز  هماج  ار  نیجوز  دنوادخ  هک  تسا  تیناسنا  هژیو  تیجوز و  بلاج  هولج  رد  و  تسا ، نومنهر 
« َّنُّهَل ٌساِبل  ُمتنَا  َو  مُّکَل  ٌساِبل  َّنُه  »
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. دنشاب یگدنز  رد  رگیدکی  هاگهانپ  زین  مه و  ِرادزار  ششوپ و  تنیز ، سابل ، نیجوز  هک  هدنزرا  لداعت  هچ  سپ 

َو . » دنا هدوب  ناسکی  هاگیاج ، نیتسخن  رد  یتح  ناسکی و  بطاخم  یعرـش  فیلاکت  عرـش و  هریاد  رد  دـنارهوج و  کی  زا  درم  نز و  يرآ 
َو َّکَل  ٌّوُدَـع  اَذـه  َّنِا  ُمَدآ  ای  انلُقَف  . » دـنراد كرتشم  ناسکی و  نانمـشد  ود  ره  زین  و  اهنِم » الُک  َو  َهَّنَجلا  َکُجوَز  َو  َتنَا  نُکـسا  ُمَدآ  ای  اـنُلق 
رت هریچ  ناش  فطاوع  تاساسحا و  رب  نانآ  لّقعت  تردـق  رتشیب و  نادرم  یمـسج  ناوت  هک  یگداوناخ  تموکح  راـتخاس  رد  و  َکِـجوَِزل »

ياهلگ هناحیر و  ناـنز  اریز  ِءاـسِّنلا »... یَلَع  َنُوماَّوَق  ُلاـجِّرلَأ  . » دوش یم  هدرپس  نادرم  هب  هداوناـخ  کـچوک  تموکح  تساـیر  دـشاب ، یم 
یم يدنمورین  ياهنابغاب  ناتـسغاب ، ناتـسلگ و  ياهلگ  دیدرت  نودب  رازراک و  نیدایم  ياه  نامرهق  هن  دنتـسه  هجوت  دروم  تعیبط و  يابیز 

« مِِهلاَومَا نِم  اوُقَفنَا  اِمب  َو  . » دننک یم  يراذگ  هیامرس  هار  نیا  رد  هک  تسا  اه  نابغاب  هدهع  هب  نیگنس  ياه  تیلووئسم  زین  دنهاوخ و 

دیسر هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  یتسیلائر  قیقد  دید  کی  اب  سپ  هجیتن :
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دنا و مورحم  هرهب و  یب  نآ  زا  یتسه  ریاس  هک  تسا  هدش  هداد  رارق  دنوادخ  تایانع  اب  اه  ناسنا  تیجوز  رد  ییاه  هولج  اه و  یگژیو  هک 
ماود ءاقب ، روحم  هک  تسا  هداد  رارق  دنوادخ  ار  يزیگنا  تفگش  ياه  توافت  درم  نز و  نیب  رد  هک  تفای  تسد  ناوت  یم  هجیتن  نیا  هب  زین 

مه لـمکم  قـیرط  نآ  زا  اـهنت  هک  تسناد  ینیرفآ  تریح  تمکح  ار  نآ  هـکلب  درک  رکف  ضیعبت  دـیابن  ار  نآ  تـسا و  تیرـشب  لـماکت  و 
. دوب دنهاوخ 

ود ره  هجیتن  تسا و  یعیرشت  تیجوز  یشخب  ناماس  يارب  همدقم  ینیوکت  تیجوز  هک  دروآ  تسد  هب  ناوت  یمزین  ار  هجیتن  نیا  هرخألاب  و 
جاودزا هار  زا  یگدنز  ندیشخب  ناماس  جاودزا و  هب  نداد  نت  لقاع  ياه  ناسنا  لوقعم  هتـساوخ  تسا و  جاودزا  هب  زاین  ترورـض و  تابثا 

. دوب دهاوخ 

اب ملاسان  هزرابم  جاودزا ، زا  یچیپرـس  تسا و  هنادنـسپ  ادخ  عورـشم و  لوقعم ، هدـنزرا ، زاین  کی  جاودزا  عرـش ، لقع و  هاگدـید  زا  سپ 
. تسا دنوادخ  یعیرشت  ینیوکت و  تایاده 

اب هداوناخ  لیکـشت  ياـه  هژاولگ  رد  جاودزا و  زا  شیپ  اـت  ناـناوج  يارب  تسا  يا  هفحت  جاودزا ) ناـغمرا   ) دـیراد تسد  رد  هک  ار  یباـتک 
مود دلج  مراتساوخ . ار  حلاص  لمع  قیفوت  دنوادخ  زا  دنیامیپب ، سّدقم  رما  نیا  رد  ار  یلمع  كولس  ریـس و  نیرتالاو  نیرترب و  نآ  هعلاطم 

دلج و  هداوناخ ) ناغمرا  )
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. قیفوتلا هللا  نم  هللا و  ءاش  نإ  دش . دهاوخ  نادنم  هقالع  میدقت  تیبرت ) ناغمرا   ) موس

مالسا هاگدید  زا  جاودزا  هاگیاج  لوا : لصف 

هراشا

. تسا هدش  یهاتوک  یبایزرا  تایاور  تایآ و  دانتسا  هب  مالسا  رظن  زا  جاودزا  لصف ، نیا  رد 

لوحت زاغآ  جاودزا 

رظن زا  نآرق و  مالـسا و  رظن  زا  قطنم ، لـقع و  رظن  زا  هک  تسا  جاودزا  هداوناـخ و  لیکـشت  ناـسنا  یگدـنز  رد  لوـحت  نیرت  مهم  زا  یکی 
و تسا ؛ هدـش  یفرعم  تدابع  ناونع  هب  هک  ییاج  نآ  ات  دراد  يدنمـشزرا  هاگیاج  نید  نایاوشیپ  نیرفآ  تداعـس  هریـس  هژیوب  يرـشب  هریس 

: تسا هدومرف  دادملق  شیوخ  هنامیکح  تایآ  زا  یکی  ار  نآ  هتشاد و  نآ  هب  يا  هژیو  تیانع  شنیرفآ  رادیاپ  ماظن  رد  میکح  دنوادخ 

« َنوُرَّکَفَتَّی ٍموَّقِل  ٍتایآل  َِکلذ  یف  َّنِا  ًهَمحَر  َّو  ًهَّدَوَم  مُکَنَیب  َلَعَج  َو  اهَیِلا  اُونُکسَّتِل  ًاجاوزَا  مُکِسُفنَا  نِم  مَُکل  َقَلَخ  نأ  ِهتایآ  نِم  َو  »

امـش نایم  رد  دیبای و  شمارآ  نانآ  رانک  رد  ات  دـیرفآ  امـش  سنج  زا  ینارـسمه  ادـخ )  ) وا هک  تسا  نیا  دـنوادخ  ياه  هناشن  تایآ و  زا  » 
ییاه هناشن  نادنمشیدنا  نارکفتم و  يارب  نیاو  داد  رارق  تمحر  ّتبحم و  تّدوم ،
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( یسانش هفیظو  یسانشدوخ و  یسانشادخ ، يارب  « ) تسا

تدابع فصن  جاودزا 

« ِهَدابِعلا َفِصن  َیِطُعا  دَقَف  َجَّوَزَت  نَم   :» ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  *

« دش دهاوخ  هداد  وا  هب  تدابع  فصن  دنک ، جاودزا  هکره   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. رگید ياه  تدابع  زا  یلیخ  زاس  هنیمز  هدنزرا و  تسا  یتدابع  دوخ  یلاع ، فده  دنوادخ و  نامرف  هب  جاودزا 

. دوب شخب  تمعن  نیرفآرهم و  نابرهم ، يادخ  رازگ  ساپس  تسناد و  ار  تمعن  نیا  ردق  تسیاب  سپ 

هفیطل

مه رگید  نز  کی  مهاوخ  یم  ما  هدروآ  تسد  هب  ار  تدابع  فصن  ثیدـح  نیا  ساسا  رب  تفگ : شرـسمه  هب  یلد  هداس  اب  يداـماد  هزاـت 
نیا هک  نیا  زج  تفگ : تفرگ ؛ شتآ  ایوگ  اج  یب  فرح  نیا  ندینـش  اب  دوب  ساّسح  یلیخ  هک  سورع  دوش ! لماک  نم  تداـبع  هک  مریگب 

هب متـسه  تعاـنق  زا  راشرـس  نم  شاـبن  نارگن  تفگ : دـش ، هجوتم  ناوج  دوب ؟ نیا  نم  هب  تناـغمرا  نیلوا  داد . یهاوخ  تسد  زا  ار  فصن 
.!!! درک مهاوخ  تعانق  رمع  رخآ  ات  فصن  نیمه 
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ناطیش ماد  زا  تاجن  جاودزا 

یم سویأم  ناطیش  دننک  جاودزا  هک  یماگنه  دنارتسگ ، یم  يدایز  ياه  ماد  نانآ  راکش  يارب  ناطیش  دننکن  جاودزا  هک  ینامز  ات  ناناوج 
. دش دهاوخ  بآ  رب  شقن  شیاه ، هشقن  زا  يرایسب  و  دوش ،

دشک یم  دایرف  شناطیـش  دنک ، جاودزا  دوخ  یناوج  هرود  رد  هک  یناوج  ره  : » تسا هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  * 
.« درک ظفح  نم  دنزگ )  ) زا ار  دوخ  نی  ِد  وا ، رب  ياو  هک :

هفیطل

تکاس شردام  اما  دیـشک ) یم  تلاجخ  شردـپ  زا  اریز   ) درک یم  همزمز  شردام  شوگ  راـنک  هراومه  ار  ثیدـح  نیا  اـه  ناوج  زا  یکی 
!!! دنک یمن  رثا  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  نامز  هرود و  نیا  مدرم  هب  دز : داد  تینابصع  اب  ناوج  نآ  زور  کی  دوب ،

یناطیش ياه  ماد 

هراشا

مارح هب  ملاسان  طیحم  رد  نتفرگ  رارق  توهـش و  نایغط  رثا  رد  هک  ییاه  ناـسنا  درجم و  ناـناوج  يارب  هک  دـش  هدـید  مزـال  شخب  نیا  رد 
: زا دنترابع  هک  دوش ، یفرعم  هدرشف  روط  هب  یناطیش  ياه  ماد  زا  یخرب  ، دنوش یم  هدولآ 

یباجح یب 

هراشا

، دشک یم  دنب  هب  هدرک و  راکش  ار  ناناوج  هک  یناطیش  ياه  مادزا  یکی 
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. تسا یباجح  یب 

یم زین  روآ  درد  تیانج  هعجاف و  اهدص  زاس  هنیمز  تسا ، راکـشآ  یتنایخ  گرزب و  یهانگ  هک  نیا  رب  نوزفا  نارتخد ، نانز و  یباجح  یب 
هک ینامزات  نز  مالـسا  هاگدـید  زا  تسا . يرگ  یلابُا  ـال  یقـالخا و  داـسف  ییاـیح ، یب  يراـب ، دـنب و  یب  زاغآرـس  یباـجح  یب  اریز  دوش ؛
یب مه  نامیا  ایح و  ياه  یگژیو  زا  دهد ، تسد  زا  ار  شـشوپ  باجح و  هاگره  تسا و  دنم  هرهب  ایح  نامیا و  زا  دـنک  تیاعر  ار  باجح 

. تسوا باجح  ناملسم  نز  يایح  هناشن  نیرتزراب  زا  دش . دهاوخ  هرهب 

. تسا هدیشک  ریوصت  هب  ار  نانز  یگژیو  نیرترب  اسر ، نایب  کی  رد  مالسلاهیلع  ارهز  همطاف 

.« ار ناشیا  نادرم  هن  دننیبب و  ار  نادرم  نانآ  هن  هک  تسا  نآ  رد  نانز  یگژیو  نیرتوکین  : » تسا هدومرف  مالسلاهیلع  هرهاط  هقیدص  * 

هب ات  دنـشوپب  ار  ناش  ياه  رداچ  : » وگب نامیا  اب  نانز  دوخ و  نارتخد  نانز و  هب  ربمایپ ! يا  دـهد « : یم  ناـمرف  اـبیز  هچ  نأـشلا  میظع  نآرق 
... « دنشاب ناما  رد  راب ) دنب و  یب  دارفا  نانار و  سوه   ) ضّرعت رازآ و  تیذا و  زا  دنوش و  هتخانش  ینمادکاپ  تفع و 

.[ تسا دوجوم  تالاقم  باتک  رد  هک  ما  هتشون  يا  هلاقم  هنیمز  نیا  رد  ] 
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كزان سابل 

، دنوش یم  دای  یباجحدب  هب  هک  ینانآ  اما  دیآ ، یم  نایم  هب  یباجح  دب  زا  نخس  اه  باتک  یخرب  یتح  تالاقم و  اه و  ینارنخس  رد  یهاگ 
. تسین باجح  دشابن  عرش  لقع و  شریذپ  دروم  هک  یباجح  اریز  دنا ؛ باجح  یب  عقاو  رد 

زج امن ) ندب  كزان و  هن   ) دشاب هدناشوپ  بسانم  باجح  اب  دیاب  وم ) رات  کی  یتح   ) نز يوم  ندب و  مامت  مالـسا  سدـقم  تعیرـش  قباطم 
. چمات تسد  ودرهو  دوش  یم  هتسش  وضو  رد  هک  يا  هزادنا  هب  تروص 

: تسا زیچ  ودرد  نم  تما  نانز  يدوبان  : » تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  * 

( نامرحمان هب  شیامن  و   ) الط تالآرویز  زا  هدافتسا  - 1

. امن ندبو  كزان  ياه  سابل  ندیشوپ  -2

تریغ یب  نادرم 

. دراد اهدرم  یتریغ  یب  ینامیا و  یب  رد  هشیر  اه  نز  یباجح  یب  هک  تسین  دیدرت  ياج 

« درادن تریغ  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  زا  * 
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نکاما  ) اهرازاب هب  امـش  نانز  دیرادن !؟ تریغ  بّصعت و  ایآ  و  دـینک ! یمن  ایح  ایآ  : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  زین  و  * 
.«!!! دنریگ یم  سامت  اهدرم  اب  دنور و  یم  یمومع )

درمو نز  طالتخا 

هعجاف نیا  هک  تسا  سلاـجم  زا  یخرب  رد  درم  نز و  طـالتخا  مدرم  همه  هکلب  ناوج  لـسن  راکـش  يارب  یناطیـش  ياـه  ماد  زا  رگید  یکی 
ياه يراب  دنب و  یب  لکلا و  بورـشم ، هب  ندش  هدولآ  زین  تسا و  هدـش  جـیار  مه  یمالـسا  ياهروشک  زا  یخرب  رد  یتح  زادـنارب  نامناخ 

راتفرگ یناطیـش  ماد  هب  اسآ  لیـس  ار  ناوج  لسن  کی  ره  تسا و  هعماج  اه و  هداوناـخ  دارفا ، يارب  يراسمرـش  هیاـم  هک  رگید  راـب  هعجاـف 
. تسا هدرک 

مارح هاگن 

هک تسا  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  ناطیش ، رگید  كانرطخ  ياه  ماد  زا 

. دریگ یم  هناشن  ار  ناسنا  تیثیح  يونعم و  تایح  نیگآرهز  يریت  دننامه 

تسا رظنم  نیمه  زا  و  تسا . عرش  فالخ  مارح و  اه  همـسجم  یّتح  و  اه ، ملیف  اه ، سکع  تاناویح ، نادرم ، نانز ، هب  زیمآ  توهـش  هاگن  )
.( دنا هدش  یفرعم  ناطیش  ماد  دوخ  اه  مشچ  هک 

.« ِناطیَّشلا ُِدئاصَم  ُنویُعلا   : » مالسلا هیلع  یلع  مامإلا  نع  * 
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.« دنا ناطیش  ياه  ماد  اه  مشچ   : » مالسلا هیلع  یلع  مامإ  - 

راـبگرم سوریو  نیا  اـت  دنـشوپب  مشچ  عورـشمان  ياـه  هاـگن  زا  هک  تسا  هداد  ناـمرف  نادرم  ناـنز و  هـب  هعماـج  ظـفح  يارب  زیزع  مالـسا 
. دنکن کیرات  یناملظ و  ار  ناش  ياه  لد  يافص  اب  تاحفص 

ترـسح و هک  یهاگن  رایـسب  هچ  ناطیـش و  زا  تسا  یمومـسم  ریت  مرحمان ) هب   ) هاـگن : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  * 
.« دراد لابند  هب  ار  یمئاد  ینالوط و  ینامیشپ 

هب  ) ندرک هاگن  مشچ  يانز  تسین : هرهب  یب  انز  لمع )  ) زا سک  چـیه  : » تسا هدـمآ  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  یتیاور  رد  * 
...(« نداد و تسد  لثم  . ) دشاب یم  مرحمان  ندب  اب  سامت  تسد  يانز  تسا ، مارح )  ) ندیسوب ناهد  يانز  تسا ، مرحمان )

. دنزاس یم  راتفرگ  يراب  گرم  ینوبز  ّتلذ و  هب  ار  ناسنا  هک  یناطیش  ياه  ماد  تساه  نیا  يرآ 

يانز ( ) مرحمان هب   ) هاگن کی  زا  اهنت  هک  يراب ) تبیـصم   ) نازوس قشع  اسب  : » تسا هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نینمؤملاریما  زا  * 
.« دوش یم  داجیا  مشچ )
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هجیتن

، درم نز و  طالتخا  اهزاس ، صقر و  هناقـشاع ، ياه  کمایپ  اوران ، ياـه  یخوش  اـه ، ینارچ  مشچ  اـه ، یباـجح  یب  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
صوصخم سابل  اه  نز   ) فلاخم سنج  ياه  سابل  ندیـشوپ  ناش ، نارهوش  ریغ  يارب  نانز  ياه  شیارآ  كزاـن ، ياـه  ساـبل  زا  هدافتـسا 

هک دـنا  ناطیـش  يراکـش  ياه  ماد  هنالهاج و ... ياه  یبای  تسود  عورـشم ، ان  ياه  يزاب  قشع  اه ،) نز  صوصخم  سابل  اهدرم  اـهدرم و 
. دنزاس یم  راتفرگ  طاول و ) ... انز ، اه (  ماد  نیرت  گرزب  تراسا  هب  ار  ناسنا 

انز

همشچرس ترخآ و  ایند و  یهایـس  ور  ثعاب  ناطیـش و  كانرطخ  ماد  انز  تسا . انز  هریبک  ناهانگ  نیرت  گرزب  زا  یکی  مالـسا  هاگدید  زا 
رگید یتبراقم  ضارما  كازوس و  سیلفـس ، زدیا ، دننامه  اه  ضَرَم  اه و  سوریو  اه ، بورکیم  زا  يرایـسب  هزورما  تسا ، یقالخا  دـسافم 

هدناشک گرم  ماک  هب  ار  ناسنا  اه  نویلیم  هداد و  قوس  يدوبان  طوقس و  هاگترپ  هب  ار  تیرشب  هک  زدیا  هدنشُک  كانرطخ و  سوریو  هژیوب 
« ًالِیبَس َءاس  َّو  ًهَشِحاف  َناک  ُهَّنإ  انِّزلا  اُوبَرقَت  َو ال  دیامرف «: یم  هلالج ) لج  ) دنوادخ تسا ، یقالخا  دسافم  طاول و  انز و  لولعم  تسا 
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.« تسا یکانرطخ  دب و  هار  زیگنا و  ترفن  هانگ  تیصعم ، اشحف ، نآ  هک  دیوشن  کیدزن  انز  هب  و  » 

دنک یم  ریقف  ار  ناسنا  دشخب ، یم  باتش  ار  گرم  درب ، یم  ار  وربآ  انز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هدومرف  هب  و  * » 
 [ ینعم هب  لقن  دزوس [ ». یم  منهج  رد  دبا  ات  راک  انز  دروآ و  یم  ار  ادخ  بضغ  مشخ و  دزاس ، یم  تخس  ار  ناسنا  باسح  ترخآ  رد  و 

ياه داسف  هب  ندش  هدولآ  رثا  رد  اه  یتخبدـب  اهالب و  اه و  يراتفرگ  زا  يرایـسب  تسا  هدـمآ  رگید  تایاور  تیاور و  نیا  رد  هک  هنوگ  نآ 
، رابگرم ياه  هزرل  نیمز  از ، تشحو  ياه  نافوط  نوگانوگ ، ضارما  رقف ، اهرمع ، ندـش  هاـتوک  لـیبق : زا  تسا  یـسنج  عیاـجف  یقـالخا و 

... یناهگان و ياه  گرم 

« ِهَأجَفلا ُتوَم  َُرثَک  انِّزلا  َُرثَک  اذإ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  * 

.« دبای شیازفا  یناهگان  ياه  گرم  دوش  دایز  انز  هاگره   :» ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

« ُلِزالَّزلا ِتَرَهَظ  انِّزلا  اَشَف  اذإ   : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  * 

.« دندرگ رادیدپ  اه  هزرل  نیمز  دوش  دایز  عیاش و  انز  هاگره   : » مالسلا هیلع  قداص  مامإ  -

ّتلذ تافآ  دسافم و  هک  تسا  يروآ  مرش  هعجاف  انز  هک  نآ  هصالخ 
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. دهد یم  داب  رب  ار  ناسنا  ترخآ  ایند و  هدش  تیرشب  گنن  هیام  نآ  راب 

طاول

هراشا

داسف نآ  هب  هک  دـندوب  یناسک  نیلّوا  طول  موق  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نآرق  زا  تسا . طاول  تشز  لـمع  هریبک  ناـهانگ  نیرت  مهم  زا  یکی 
. دیدرگ نانآ  تکاله  لماوع  نیرت  گرزب  زا  نیرفآ  هعجاف  یناطیش و  لمع  نآ  ماجنارس ، دندش و  هدولآ 

تدـش هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبن  یّتح  تسا و  هتـشاد  رذـحرب  ار  هعماج  ًادـج  زوس  ناـمناخ  داـسف  نآ  زا  مالـسا 
. دندرک یم  كانرطخ  سوریو  نیا  عویش  زا  رطخ  ساسحا 

« ٍطُول ِموَق  ِلَمَع  نِم  ِیتَُّما  یلَع  ُفاخَأ  ام  َفَوخَأ  َّنإ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  * 

.« تسا طول  موق  لمع  مسرت ، یم  نآ  زا  متّما  يارب  هک  يزیچ  نیرت  شیب   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

لوعفم لعاف و  يارب  يدج  تازاجم  تشز  لمع  نآ  هب  ندش  هدولآ  زا  هعماج  يریگولج  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  و 
. دنا هدومرف  نایب 

« ِهب َلوُعفَملا  َو  َلِعافلا  اُوُلتقاَف  ٍطول ، ِموَق  َلَمَع  ُلَمعَی  ُهوُمتدَجَو  نَم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هنع  * 
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.« دیشُکب ار  هدنهد ) هدننک و  « ) لوعفم لعاف و   » دنک یم  ار  طول  موق  لمع  یسک  دیدید  رگا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترـضح  نآ  - 
.( تسا ندش  هتشک  لتق و  نآ  تازاجم  )

یمـسر جاودزا  یّتح  یئارگ و  سنج  مه  هک  تسا  هدـش  هدرتسگ  گرزب و  هعجاف  ردـق  نآ  هزورما  هک  تفگ  دـیاب  قیمع  رثأت  فسأت و  اب 
نانآ جاودزا  هتشاد و  مالعا  ینوناق  ار  نآ  ناتفـص  نومیم  یتح  دوش و  یم  حرطم  ًامـسر  یعامتجا  یـسایس - لفاحم  رد  نایارگ  سنج  مه 

!!! دنیوگ یم  کیربت  ار 

رگید درم  اـب  يدرم  یتـقو  دـیامرف ... « * : یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  هک  سب  نیمه  یناطیـش  لـمع  نآ  یتـشز  رد  * 
.« دیآ یم  هزرل  هب  حیبق  لمع  نیا  ماجنا  زا  راگدرورپ  شرع  دنک ، شزیمآ 

هقحاسم

دـسافم زا  یکی  مالـسا  رظن  زا  هک  هناـنز ، ییارگ  سنج  مه  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  هقحاـسم  ناونع  تحت  ییارگ  سنج  مه  رگید  عون 
نانز دـندروآ  ور  داسف  نآ  هب  هک  ینانز  نیلّوا  تسا و  هدوب  طول  موق  لامعا  زا  طاول  دـننامه  هقحاسم  تسا .  كانرطخ  روفنم و  یقـالخا 

. دندوب طول  موق 

...« ٍطُول ُموَق  َلَمَعلا  اَذه  َلِمَع  نَم  ُلَّوأ   :» مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  *
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رگید کـی  هب  اـهدرم  اریز  دـندوب ؛ طول  موـق  دـندش ، بکترم  ار  لـمع  نیا  هک  یناـنز ]  ] یناـسک نیتـسخن   : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  - 
.« دندروآ ور  رگید  کی  هب  ناش ، نادرم  دننامه  زین  نانآ  هجیتن  رد  دندنام و  درم  یب  نانز  دنتخادرپ و 

... .« ِیناَّزلا ُّدَح  اَهُّدَح  : »... دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  * 

... .« تسا راکانز  ّدح  شّدح  ینعی ...« : - 

ییاضرا دوخ  ءانمتسا = 

هراشا

ءانمتـسا و تشز  لمع  دوش ، یم  دّرجم  ناناوج  ریگ  نماد  رتشیب  هک  یقالخا  كانرطخ  دـسافم  زا  یکی  ناطیـش و  ياـه  ماد  زا  رگید  یکی 
يدایز تایاور  طاول و ]... انز ، دـننامه   ] هراب نیا  رد  تسا . يدایز  ياهررـض  ياراد  هانگ و  مارح و  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  ییاضرا  دوخ 

. دوش یم  هراشا  یخرب  هب  هک  تسا  هدمآ 

.« ٌنوُعلَم ِّفَکلا  ُحِکان   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبّنلا  نع  * 

ینم ندروآ  نوریب  ندرب و  تّذـل  دـصق  هب  دوخ  تسد  اب  هک  یـسک   ) دوخ تسد  اب  هدـننک  حاکن   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  - 
.« تسا نوعلم  دیامن ) ییاضرا  دوخ  دنک و  يزاب 

: نوعلم هورگ  هس 

ناگتشرف و دنوادخ ، نعل  دروم  هک  دنتسه  یناسک  مدرم  زا  هتسد  هس 
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. دنا هتفرگ  رارق  اه  ناسنا 

ِحِکاـن یلَع  َو  ... یِّقَح نِم  ًائیَـش  َصَقَتنِا  نَم  یلَع  َنیعَمجأ  ِساـّنلا  َو  ِهَِکئـالَملا  َو  ِهللا  ُهَنَعل  ـالَا   :» ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  * 
.« ِهِدی ِحِکان  یلَع  َو  ِهَمیِهَبلا ،

دزاس لامیاپ  ارم  قح  زا  يزیچ  هک  داب  یسک  رب  یگمه  مدرم  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  ناه !  : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  - 
.« دیامن ییاضرا  دوخ  انمتسا و  هک  یسک  رب  دنک و  یکیدزن  ناویح  اب  هک  یسک  رب  و  ... 

ات دز  هنایزات )  ) دوب هدرک  يزاب  دوخ  تلآ  اب  هک  ار  يدرم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  * 
...« دش خرس  زمرق و  شتسد  هک  ییاج 

مارح زا  بنج  قرع 

هدش بنج  مارح  زا  هک  یسک  دنیامرف  یمو  دنناد  یمن  زئاج  ار  نآ  اب  ندناوخ  زامن  هتسناد و  سجن  ار  مارح  زا  بنج  قرع  اهقف  زا  يدادعت 
[ درک هعلاطم  دیاب  عجارم  بتک  رد  ار  مهم  هلئسم  نیا  . ] دننک لسغ  مرگ  بآ  اب  دیابن  تسا 

هنازوسلد رکذت 

، نامیا هک  دنـشوکب  دـیاب  ناوت  مامت  اب  دـنا ، هدرکن  جاودزا  زونه  هک  ینارـسپ  نارتخد و  هژیوب  دـنموربآ  رادـم و  نید  ناردارب  نارهاوخ و 
وربآ تیثیح ،
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ياه یبای  تسود  هک  دننادب  دنوشن و  راتفرگ  یناطیـش  ياز  تشحو  ياه  ماد  نیا  هب  دننک و  ظفح  ار  ناش  ياه  هداوناخ  دوخ و  تمظع  و 
تارطخ اب  ار  ناسنا  ناج  یتح  هک  ناسنا  تیثیح  وربآ و  اهنت  هن  نفلت و ... کمایپ ، تنرتنیا ، ملیف ، هرادا ، رازاب ، هاگراک ، هاگشناد ، هسردم ،

. دنزاس یم  هجاوم  يریذپان  ناربج 

، لام ناج ، ات  تسا  هدرک  عضو  ار  یتاررقم  یمومع  تینما  مظن و  هعماج ، درف و  يرادـهگن  يارب  مالـسا  هک  دوش  یم  ناشن  رطاخ  نیاربانب 
زا یعامتجا  رظن  زا  مدرم  دـنک و  ظفح  نیرفآ  تایح  نیمارف  تاررقم و  نآ  هیاـس  رد  ار  یناـسنا  يـالاو  ماـقم  اـه و  ناـسنا  تیثیح  فرش ،

. دنشاب دنم  هرهب  لماک  تینما 

: تسا هداد  شاب  رادیب  ییاه  نامرف  هک  تسا  رظن  نیا  زا 

. درک هاگن  دیابن  مه  رس  تشپ  زا  نانآ  مادنا  هب  یتح  نامرحمان و  هب  *

. دش یسک  هناخ  دراو  دیابن  هزاجا  نودب  زین  دیزادناین و  رظن  مدرم  ياه  هناخ  لخاد  هب  *

. دننک یخوش  حازم و  مه  اب  دیابن  مرحمان  درم  نز و  *

. دننک یسوبور  مه  اب  هللااب  ُذوعن  ای  دنهدب  تسد  مه  هب  دیابن  نامرحمان  *

. درک هاگن  توهش  رظن  اب  دیابن  مه  سانشان  نانز  سکع  هب  ًاقلطم و  اسانش  ِمرحمان  نانز  سکع  هب  *
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.[ دنشاب امش  ناگتسب  زا  هچرگ  . ] دینکن تولخ  مرحمان  نانز  اب  *

. تسین زاجم  مرحمان  يارب  اه  نآ  ندرک  لغب  ندیسوب و  دیسر ، یگلاس  شش  هب  يرسپ  رتخد و  هاگره  *

.« مراد تسود  ار  وت  نم  : » تفگ دیابن  مرحمان  نانز  هب  *

.« منک جاودزا  وت  اب  متساوخ  یم  نم  : » تفگ دیابن  رادرهوش  نز  هب  *

. درک زیهرپ  دیاب  زیگنا  ههبش  ياه  يراگن  همان  هراشا ، تچ ، کمایپ ، دننام : يزاب  قشع  داسف و  رهاظم  هیلک  زا  *

یناطیـش ياه  ماد  هب  دننک و  همیب  ار  ناش  تیثیح  تناید و  دـنناوتب  ات  دـننک  مهارف  ار  عورـشم  ملاس و  جاودزا  هنیمز  تسیاب  زیزع  ناناوج  *
. دنوشن ریسا 

تقوم دقع  ناناوج و 

، دوشن تیاعر  نآ  لوقعمو  عورشم  طیارش  رگا  هک  تسا  یهجوت  لباق  مهم و  طیارش  ياراد  اما  تسا ، شخب  تاجن  عورشم و  تقوم  دقع 
. دش دهاوخ  هدیشک  اهرطخ  ریاس  يراسمرش و  یگزره ، هب 

تیاعر نیفرط ، تیاضر  تشاد ) میهاوخ  یثحب  هراب  نیا  رد  تسا  هرکاب  رتخد  دقع  هرابرد   ) ردـپ هزاجا  تقوم  دـقع  طیارـش  نیرت  مهم  زا 
. تسا اه و ... سوریو  اه و  بورکیم  هرابرد  تشادهب  تیاعر  تثیح ، وربآ و  ظفح  طیارش ،
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یـشکدوخ و یعون  هک  مئاد ) ای  تقوم   ) دننک جاودزا  دنراد  دایز  لاس  نس و  هک  ینانز  اب  ناوجون  ناناوج و  ادابم  هک  نآ  هجوت  لباق  هتکن 
. تسا یهابت 

تشاد جاور  مود  هفیلخ  تموکح  لاس  راهچ  لوا و  هفیلخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  رد  هک  هنوگ  نآ  تقوم  دقع 
اهنت هن  درک  یم  ادـیپ  همادا  دـنم  نوناـق  شور  هبوربماـیپو  نآرق  روتـسد  قباـطم  درک و  یمن  مـالعا  مارح  ار  نآ  مود  هفیلخ  هچ  ناـنچ  رگا 
یلع نینمؤملاریما  هدومرف  هب  و  دش * . یم  لح  لوقعم  عورـشم و  روط  هب  یمالـسا  هعماج  تالکـشم  زا  یلیخ  هک  دش  یمن  داجیا  یلکـشم 

یقـش و ناسنا  رگم  دـش  یمن  هدولآ  انز  لمع  هب  يدـحا  درک  یمن  مالعا  مارح  ار  تقوم  دـقعو  هعتم  باـطخ  نب  رمع  رگا   : » مالـسلا هیلع 
.« تریسدب

دنا هدروآ  ور  تقوم  دقع  هعتُم و  هب  ناملـسم  ناناوج  زا  یخرب  قثوم  ياه  شرازگ  رارق  دنک ، یم  اغوغ  یقالخا  داسف  برغ  رد  هک  هزورما 
نماد ات 

. دننک ظفح  یقالخا  دسافم  هب  ندش  هدولآ  زا  ار  ناش 

مالتحا

دهد یم  تسد  دّرجم  ناوج و  نارـسپ  يارب  رتشیب  هدـیدپ  نیا  ناسنا ، باوخ  رد  ینم  ندـش  جراخ  زا  تسا  ترابع  ندـش ) ملتحم   ) مالتحا
رد هک 
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. دننک تبانج  لسغ  هاگ  نآ  ءاربتسا ، سپس  راردا ، ندش ، رادیب  زا  سپ  هک  تسا  بحتسم  دنوش و  یم  بنج  باوخ  تلاح 

مالتحا دیاوف 

يارب يدایز  دـیاوف  لداعتم  مالتحا  هک  تشاد  هجوت  تسیاب  دـنوش . یم  ملتحم  باوخ  رد  ارچ  هک  دـنا  تحاران  نارگن و  ناـناوج  زا  یخرب 
يارب دنوادخ  تایانع  زا  یکی  دوخ  نیا  تسا و  دـیفم  باصعا  شمارآ  يارب  یتح  و  دراد ؛ توهـش  لرتنک  يارب  هژیوب  ناسنا  ناورو  مسج 
یکوپ لصافم ، درد  لیبق : زا  دراد  ناسنا  ناور  مسج و  هب  يدایز  ياه  ررـض  هک  ییاضرا  دوخ  ءانمتـسا و  فالخرب  دـشاب . یم  شناگدـنب 

... اه و مشچ  ندش  هریخ  باصعا ، یتحاران  ناوختسا ،

مالتحا ماسقا 

: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هنوگ  راهچ  مالتحا 

. دوب دهاوخ  دیفم  مالتحا  تروص  نیا  رد  هک  هاب  هوق  روفو  زین  ناسنا و  یندب  توق  یمسج و  ییاناوت  -1

. درک اوادم  هعجارم و  کشزپ  هب  دیاب  هک  تسا  ناسنا  رمک  یتسس  یناوتان و  فعض و  زا  مالتحا  یهاگ  -2

بلاطم تالاقم و  ندـناوخ  هناقـشاع ، ياه  لایرـس  اـه ، سکع  اـه ، ملیف  لـیبق  زا  زیگنا  توهـش  رهاـظم  ندـید  ناـناوج  زا  یخرب  يارب  -3
هژیوب یسنج و ... ياه  همانرب  لُّیختو  نیقلت  یناوهش ،
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هب زاین  هک  دوش  یم  دایز  مالتحا  بجوم  ینارگن و ... باوخ ، ندـش  مظنمان  هناثم ، رد  راردا  ندـش  عمج  هدـعم ، ندوبُرپ  ندـیباوخ ، زا  لـبق 
. دراد تبظاوم  لرتنک و 

زایپ دـننامه : دـنوش ؛ یم  هاب  هوق  شیازفا  بجوم  هک  تسا  ییاـه  یکاروخ  زا  رتشیب  يریگ  هرهب  داـیز ، مـالتحا  لـماوع  لـلع و  زا  یکی  -4
نآ دیابن  تسا و  يور  هدایز  طارفا و  روظنم   ... ] امرخ و روگنا ، لبنـس ، له ، ناحیر ، تشوگ ، هزرم ، خرـس ، لگ  سناسا  غرم ، مخت  ماخ ،

.[ دروآ دوجوب  ار  لادتعا  ناوت  یم  زین  بسانم  شزرو  اب  درک و  كرت  ار  اه 

مالتحا رد  لادتعا  ياه  هنیمز  شیپ 

یم هراشا  نآ  ياه  هنیمز  شیپ  زا  یخرب  هب  هک  دنهاکب  مالتحا  يدایز  زا  دنناوت  یم  دنوش  یم  ملتحم  دایز  دنتسه و  جازم  مرگ  هک  يدارفا 
: دوش

. دننک لرتنک  ار  ناشدوخ  دنریگب و  رظن  رد  هراومه  ار  دش  نایب  مالتحا  ماسقا  مراهچ  موس و  هرامش  رد  هک  یتاکن  -1

یناور یمـسج و  تالکـشم  زا  يرایـسب  دـیدرت  نودـب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ناش  یگدـنز  ياه  همانرب  رد  ار  مظنم  بسانم و  ياه  شزرو  -2
یم نیمأت  ار  لادـتعا  تسا و  یناوارف  شاداپ  ياراد  شزرو و  نیرتهب  راک ، هک  تشاد  هجوت  تسیاـب  دـش . دـهاوخ  لـح  شزرو  اـب  ناـسنا 

. دنک
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ياه هزور  لثم  بحتـسم  ياه  هزور  زا  یخرب  بجاو و  ياـه  هزور  رب  نوزفا   ] داد شهاـک  ار  توهـش  ناـیغط  ناوت  یم  نتفرگ  هزور  اـب  -3
...[ هبنش و جنپ  هبنشود و 

. دننک اجنتسا  درس  بآ  اب  راردا و  ندیباوخ ، زا  شیپ  -4

. دنیامن رتشیب  تیونعم  هب  ار  دوخ  هجوت  اعد  دنمدوس و  ياه  باتک  زامن ، نآرق ، ندناوخ  اب  -5

... كُزار و هدام  ياه  لگ  رفولین ، لگ  ومیلبآ ، لثم : دنیامن  هدافتـسا  دنهد  یم  شهاک  ار  هاب  هوق  هک  ییاه  یکاروخ  زا  طسوتم  ّدح  رد  -6
.[ تشاد دهاوخ  يریذپان  ناربج  تارطخ  اریز  درک  زیهرپ  دیاب  نآ  لاثما  روفاک و  ندروخ  زا  ]

. درک يراددوخ  تسیاب  يروخرپ  زا  -7

. دننک تیاعر  ار  يور  هنایم  لادتعا و  دراوم ، مامت  رد  دنزیهرپب و  طیرفت  طارفا و  زا  هک  نیا  هجوت  لباق  هتکن 

تاروتـسد وترپ  رد  ار  يونعم  ینید و  ياه  شزراو  تفای  ییاهر  یناطیـش  ياه  ماد  زا  ناوت  یم  عورـشم  جاودزا  اب  هکنیا  نخـس  هدرـشف  و 
هدش حرطم  مالـسا  گنهرف  رد  هک  هنوگ  نآ  دیـشخب  ییالاو  تیفیک  جاودزا  هیاس  رد  دوخ  تدابع  هب  دروآ و  تسدب  مالـسا  سدقم  نید 

. تسا

لهأتم صخش  تدابع 

یتح شیاین و  تدابع و  دننک  یم  جاودزا  هک  یناسک  مالسا  رظن  زا 
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. دوب دهاوخ  رادروخرب  يا  هژیو  شزرا  زا  نانآ  باوخ 

« ٍجِّوَزَتُم ُریَغ  اهیِّلَُصی  ًهَعکَر  َنیِعبَس  نِم  ُلَضفَا  ٌجِّوَزَتُم  اهیِّلَصی  ِناتَعکَر   : » مالسلا هیلع  ِقِداّصلا  ِمامإلا  ِنَع  * 

دّرجم و درف  هک  تسا  يزامن  تعکر  داتفه  زا  رترب  دـناوخ ، یم  هدرک  جاودزا  ناسنا  هک  يزامن  تعکر  ود   : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  - 
[ نآ یفیک  ياه  یگژیو  عورشم و  طیارشاب  هتبلا  « ] دناوخب رسمه  یب 

هفیطل

. دینک جاودزا  رتدوز  هچره  دوش ، راب  رپ  نم  زامن  لثم  امش  ياهزامن  دیهاوخ  یم  رگا  تفگ : یم  دوخ  درجم  ناتسود  هب  يداماد  هزات 

داصتقا جاودزا و  هطبار 

موسر تاداع و  نیا  اـب  صوصخ  هب  دـننک [  یم  یلاـخ  هناـش  ندرک  جاودزا  زا  دنتـسه  یتسد  گـنت  رقف و  راـچد  هک  اـه  ناـسنا  زا  یخرب 
مالـسا اما  تسا ]...  هدـش  مکاح  گنهرف  یب  ياه  هداوناخ  عماوج و  زا  یخرب  رب  هک  قطنم  زا  رود  عورـشم و  ریغ  ياـه  فرـصم  یفارخ و 

هک هنوگ  نآ  تسا  هدومن  یقیقح  قزار  هجوتم  ار  ناسنا  هتـسناد و  تکرب  ریخ و  هیام  ار  جاودزا  هک  تسا  هدرک  لـح  ار  لکـشم  نیا  زیزع 
، دیهدب رسمه  ار  نات  هتسیاش ي  نازینک  نامالغ و  دنرسمه و  یب  هک  ار  ینانآ  : » دیوگ یم  تحارص  هب  نآرق 
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درک دهاوخ  زاین  یب  ار  نانآ  دوخ  مرک  لضف و  زا  دنوادخ  دنشاب ، تسد  یهت  ریقف و  نانآ  رگا  ِهلـضَف (...  نِم  ُهللا  ُمِِهنُغی  َءارَُقف  اُونوُکی  نِا  ) 
« تساناد هدنهد  شیاشگ  دنوادخ  و 

« دنک یم  رتشیب  ار  امش  يزور  ندرک  جاودزا  هک  اریز  دیریگب  نز  : » دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زین  و  * 

وا هب  مه  ادخ  تایانع  دوش ، رت  هدرتسگ  شا  یگدنز  رگا  یتح  تسا ، هدومرف  رّرقم  یقزر  يدرف  ره  يارب  دـنوادخ  هک  تسین  دـیدرت  ياج 
. دش دهاوخ  رتشیب 

هفیطل

هزات ناوج  دـنتفر  نوریب  هک  شدرگ  نیلوا  رد  یـسورع  زا  دـعب  اـما  دـندرک  یم  هدافتـسا  اذـغ  سُرپود  زا  يدزماـن  نارود  رد  یناوج  جوز 
اب هک  تسا  هتفگ  مالسا  مزیزع ، تفگ : يدش ! زاب  لد  تسد و  هراب  کی  هچ ؟ ینعی  تفگ : شرسمه  داد ، شرافـس  اذغ  سُرپراهچ  داماد ،

، يزیر هماـنرب  شـالت و  راـک و  زا  سپ  اـما  يرآ ، تفگ : شرـسمه  ؟ مـینکن جرخ  ارچ  سپ  دوـش ، یم  داـیز  ناـسنا  يزور  قزر و  جاودزا 
. ریذبت فارسا و  زا  زیهرپو 

نتسیز رسمه  یب 

طلغ تاهیجوت  اوران و  ياه  نیقلت  ساسا ، یب  لئالد  هب  مدرم  زا  یخرب 
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نانچ تسا . هتفرگ  رارق  شهوکن  دروم  تسا و  كانرطخ  تخـس  مالـسا  رظن  زا  هشیدـنا  نیا  هک  نآ  زا  لفاغ  دـننز ، یم  زابرـس  جاودزا  زا 
: تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  هچ 

 « ُباّزُعلا ُمُکاتوَم  ُرارِش   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبَّنلا  نَع  * 

. « دنتسه نارسمه ) یب  و  اهبزع (  امش  ناگدرم  نیرترورش  نیرتدب و   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

« ُباّزُعلا ُمُکاتوَم  ُلاّذُر   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هنع  * 

. « دنشاب یم  نارسمه ) یب  و   ) اهبزع امش  هیامورف  تسپ و  ناگدرم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ 

یم رسمه  یب  دّرجم و  ناناوجون  ناناوج و  هیحان  زا  برغ  رد  هژیوب  یعامتجا  ياه  ینماان  اه و  يراب  دنب و  یب  اه ، یتخبدب  تیرثکا  نونک 
لوقب دنا ، هرهب  یب  تسا  ناش  يرطف  ياه  زاین  هک  عورـشم  ياه  تّذل  زا  مگردرـس و  شیوخ  یگدـنز  رد  رـسمه  یب  ناناوج  زین  و  دـشاب .

: رعاش

نز یب  درم  راگف ، توهبم و  نز  یب  درم  راز ، هدنامرد و 

نز یب  درم  راهب  زییاپ و  یناوج  تذل  هرهب ز  یب 

هلعش زا  شخب  تاجن  تسا  يرپس  عقوم ، هب  لوقعم و  عورشم ، جاودزا 
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. هدنشک راب و  ّتلذ  ياه  فارحنا  اه و  شزغل  یقالخا ، داسف  نازوس  ياه 

نیا نایب  تیلوئسم  دنوش  یناطیش  هشیدنا  نیا  ریسا  ناناملـسم  دیابن  تسا و  اسیلک  كانرطخ  تعدب  کی  هعجاف و  کی  نتـسیز  رـسمه  یب 
تسیاب يرگنشور  رب  نوزفا  هک  دوب ، دهاوخ  ناناوج  دوخ  و  ناردام ، ناردپ ، هعماج ، نارادمچرپ  دیتاسا ، املع ، هجوتم  مهم  رما  تقیقح و 

. دنرادرب ار  يزاس  تشونرس  یلمع و  ياه  ماگ 

هفیطل

شناتـسود متفرگ ، رارق  نابوخ  فص  رد  زورما  زا  نم  تفگ : دنتفگ . کیربت  وا  هب  شناتـسود  ات  دوب  هدش  دزمان  هتـشذگ  بش  هک  یناوج 
.( دنک یم  لطاب  زین  ار  زامن  هانگ ، هوالعرب  و  تسا . مارح  اهدرم  رب  الط  لامعتسا   !!! ) تسا ادیپ  امش  يالط  هقلح  زا  دنتفگ : دندیدنخ ،

نیدلاو تیلوئسم 

ات ناناوج  جاودزا  تیلوئـسم  اما  دش ، دهاوخ  هراشا  ًادعب  هک  تسا  بجاو  دراوم  یخرب  رد  دـکؤم و  بحتـسم  جاودزا ، مالـسا  هاگدـید  زا 
دنا توافت  یب  اه ، هداوناخ  ناردپ و  زا  یخرب  نارتخد ) هژیوب  نادنزرف  جاودزا  هرابرد   ) دوب دهاوخ  ناردام  ناردپ و  هجوتم  يدایز  دودـح 

هجوتم نآ  تیلوئـسم  یتیثیح  رظن  زا  زین  یعرـش و  رظن  زا  دوش  داجیا  یلکـشم  رگا  هک  یلاحرد  دنتـسین ، ناش  نیگنـس  تیلوئـسم  هجوتم  و 
. دشاب یم  شدنزرف  مرج  کیرش  ردپ  یتح  دوب و  دهاوخ  هداوناخ  ردام و  ردپ ،
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شجاودزا تاناکما  دـسرب و  دـشر  دـح  هب  شدـنزرف  هک  یـسک  : » تسا هدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  یتیاور  رد  * 
هتشون ود  رهرب  هانگ  نیا  دوش ، یهانگ  بکترم  دنزرف  سپـس  دنکن ، شجاوزا  هب  مادقا  و  امُهَنَیب - ُمثِالاَف  َثَدحَاَف  ُهجِّوَُزی  مَلَف  دشاب - نکمم 

.[ دوب دنهاوخ  کیرش  نآ  مرج  رد  ود  ره  « ] دوش یم 

بجاو جاودزا 

دراد و دوجو  تعیرش  رد  يدراوم  هک  دوش  یم  بجاو  نارسپ  نارتخد و  زا  یخرب  هب  تبسن  جاودزا  مالـسا  شخب  تایح  گنهرف  رظنم  زا 
یم بجاو  جاودزا  تروص  نآ  رد  هک  دوش  یم  راتفرگ  مارح  هب  دـنکن  جاودزا  ناسنا  رگا  هک  تسا  ییاج  رد  نآ  دراوم  نیرتمهم  زا  یکی 

. دنراد رظن  قافتا  اهقف  همه  هراب  نیا  رد  دوش ،

هفیطل

دیلقت دهتجم  زا  هنوگچ  امش  تفگ : دوخ  نیدلاو  هب  یناوج  يزور 

صخش هرابرد  دیشخبب  بجاو ؛ جاودزا  هلئسم  رد  تفگ : میا ؟ هدرکن  لمع  هلئـسم  مادک  هب  دنتفگ : دینک ، یمن  لمع  وا  هتفگ  هب  هک  دیراد 
 !!! نات نادنزرف  هرابرد  دیا ، هدرک  ار  ناتدوخ  راک  امش  تسین ، امش 

رسمه شنیزگ  یبایزرا و  مود : لصف 

هراشا

اب یبلاطم  رسمه و ...  شنیزگ  هرواشم ، قیقحت ، هرابرد  لصف  نیا  رد 
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. دوش یم  نایب  راصتخا  تیاعر 

تخانش قیقحت و 

رـسمه تخانـش  و  دنـسانشب ، ار  ناـنآ  هداد و  رارق  قیقحت  نیب  هّرذ  ریز  ار  ناـشرظن  دروم  دارفا  هک  تسا  يرـسپ  رتـخد و  ره  مّلـسم  قح  زا 
رـس و ییابیز  هب  هجوت  هک  یناناوج  اسب  هچ  دـشاب و  یگدـنز  تیعـضو  قالخا و  شناد ، تناـما ، تقادـص ، يوقت ، نیدـت ، رظن  زا  تسیاـب 

يراوگان ياه  تبیـصم  هب  یهاگ  هک  دـنرادن  هجوت  نآ  زا  رتارف  هب  دـنراد و  رـسمه  نیـشام  هناـخ و  لوپ ، ساـبل ، شفک و  لدـم  تروص ،
يا و هقیلـس  يداـع ، ياـه  راـیعم  هب  هن  دراد  تیاـنع  یـشزرا  ياـهرایعم  هب  اـهنت  تـسا  یعماـج  نـید  هـک  مالـسا  اـّما  دـنوش ، یم  راـتفرگ 

. تسا هدش  حرطم  تایاور  رد  هک  هنوگ  نآ  . یناوهش

، شیئابیز شتورث ، لام و  دوش : یم  جاودزا  زیچ  راهچ  رطاخ  هب  نز  اب  : » تسا هدـش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  * 
.« نک جاودزا  نیدتم  نانز  اب  وت  شا و  هداوناخ  بسن و  شیرادنید و 

یکشزپ یبایزرا 

زا دریگب و  رارق  یبایزرا  دروم  نیجوز  ینوخ  هورگ  ات  دـنک  هعجارم  کشزپ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  یقیقحت  ياه  همانرب  نیرتمهم  زا  یکی 
ییاه ضرم  هب  رسمه  هک  دنک  قیقحت  دیاب  زین  دشاب و  هتشادن  دوجو  یلکشم  رظن  نیا 
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راتفرگ زدـیا و ...  لس ، ناطرـس ، دـننامه  نمُزم  جالعلا و  بعـص  جالعال ، ضارما  هب  ناـنچمه  دـشابن و  ـالتبم  یـسیپ ) هروخ ،  ) ناونع دـب 
. دشابن

هب ملاس  نادنزرف  دـنربب و  هرهب  یهلا  بهاوم  زا  رتهب  ات  دـننک  لمع  تفارظ  طایتحااب و  دـیاب  نیفرط  هک  تسا  مزال  رتشیب  هجوت  هراب  نیا  رد 
. دنروآ راب 

قیقحت نیرخآ 

لاؤس حرط  اب  تیـساّسح  نودـب  مارآ و  رایـسب  ناسنا  هک  تسا  نیا  اه  شور  زا  یکیو  دراد  یفلتخم  ياه  شور  رـسمه  یباـیزرا  قیقحت و 
نیا دـشاب . هتـشاد  یـسانش  ناور  زا  يا  هرهب  هک  نآ  صوصخ  هب  دـسرب  هجیتـن  هب  دـنک و  قیقحت  رظن  دروم  صخـش  دوـخ  زا  يداـع  ياـه 

. تسا شنیب  شناد و  تیریدم ، هشیدنا ، شوه ، یبایزرا  یبایزرا ،

هرواشم

میمـصت سپـس  هدرک ، تروشم  هبرجت  اب  نادراک و  هربخ ، لها  نیما ، قداص ، دـنمدرخ ، دارفا  اب  رـسمه  شنیزگ  زا  شیپ  هک  تسا  بسانم 
. دریگب

هراختسا

ریخ بلط  ندرک و  اعد  ینعم  هب  هراختسا  اما  تسین  لوبق  دروم  نآ  لاثما  حیبست و  اب  نأشلا ، میظع  نآرق  اب  ندرک  هراختـسا  جاودزا  رما  رد 
رد نآ  شور  هک  تسا  اشگراک  تعیرـش و  دییأت  دروم  دنـسپادخ ، هدـنزرا ، دـنوادخ ، هب  لّکوت  يوس  هب  تسا  یهار  هک  ّتیدـحا  تاذ  زا 

. تسا هدمآ  بادآو  اعد  بتک 
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. دوش یم  افتکا  تیاور  کی  رکذ  هب  هک  تسا  دوجوم  یناوارف  تایاور  رسمه  شنیزگ  قیقحت و  هرابرد 

، ...« ٌّقِر ُحاکِّنلا  اَمَّنِا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  * 

هب ار  وا  دهد  رهوش  ار  دوخ  رتخد  امـش  زا  سکره  نیاربانب ، تسا ، یگدـنب  قوط  جاودزا   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زا  - 
.« دهد یم  یسک  هچ  یگدنب  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  درگنب  دیاب  امش  زا  کیره  سپ  تسا ، هداد  یگدنب 

. دنشاب یم  رادروخرب  بسانم  تخانش  اه و  هبرجت  زا  هک  ردام  ردپ و  رظن  مه  تسا و  هدش  حرطم  رسمه  یبایزرا  هلئسم  مه  تیاور  نیا  رد 

هفیطل

ناوج نآ  يومع  تفگ : تسیچ ؟ امش  باختنا  لیلد  تفگ : شرتخد  منک ، یم  دزمان  ناوج  نالف  هب  ار  امـش  نم  تفگ : شرتخد  هب  يردپ 
هلیـسو دراد  هک  يزیچ  اهنت  ناوج  نیا  سپ  تفگ : شرتخد  تسا ، يروهـشم  راد  هیامرـس  وا  ییاد  تسا و  یتلود  مهم  ياه  ماـقم  زا  یکی 

. دیریذپب ار  مرذع  تسا . یشورفرخف 

شنیزگ

رظن زا  اما  دننک  باختنا  ار  بسانم  بوخ و  نارتخد  ات  دنراد  شنیزگ  قح  نارـسپ  اهنت  هک  دـنرواب  نیا  هب  يا  هدـع  رـسمه  شنیزگ  هرابرد 
لقع
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. تسا هدرک  نایب  رسمه  باختنا  يارب  ار  يا  هژیو  طیارـش  مالـسا  تسا . نیجوز  نیب  كرتشم  یگدنز  نوچ  تسا  ینیفرط  شنیزگ  نید ، و 
لئاسم نیرت  مهم  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  و  دـنریگب . میمـصت  تخانـش  زا  سپ  هدرک ، یباـیزرا  دـنراد  قح  نیجوز  زا  مادـکره  نیارباـنب 

رت گرزب  نز  زا  لاس  شـش  درم  لقادح  یقطنم  قیقد  دید  اب  دشابن و  رت  گرزب  رهوش  زا  نز  ناونع  چیه  هب  هک  تسا ، لاس  نس و  تیاعر 
. دنک جاودزادرمریپابدیابن  ناوج  نز  زین  تسا و  لاس  شش  یعرش  فیلکت  توافت  نوچ  دشاب  تسیاب 

نز شنیزگ 

دوخ دشاب و  مانشوخ  نیدتم و  یگنهرف ، لیصا ، نادناخ  زا  ًالثم ، دننک . شنیزگ  هتسیاش  نارـسمه  هک  دنراد  قح  نادرم  مالـسا  هاگدید  زا 
هدیـسر نید  نایاوشیپ  زا  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  دشاب  شناد و ... ملع و  کین ، قالخا  تناما ، تقادـص ، درخ ، يوقت ، نامیا ، ياراد 

هک تسا  ردام  اریز  دـنیامن  باختنا  ناـنآ  يارب  بوخ  ِرداـم  هک  تسا  نیا  ناـش  ناردـپ  رب  نادـنزرف  مّلـسم  قوقح  زا  یکی  یّتح  و  تسا . 
. دراد نادنزرف  تیبرت  رد  هتسجرب  مهم و  شقن 

هتـسیاش ي بوخ و  ردام  ِِهتَدـِلاَِول ) ...  ُهُراَِیتِخا  دراد ( : شردـپ  ندرگرب  قح  هس  دـنزرف  : » تسا هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  * 
یعس و رایسب  وا  تیبرت  رد  دراذگب و  شیارب  ییوکین  مان  دنک ، باختنا  شیارب 
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« دنک ششوک 

: َلاقَف : » درک فیلکت  بسک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  جاودزا  رما  رد  يدرم  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  * 
« َكاَدی َتبِرَت  ِنیِّدلا  ِتاوَِذب  َکیَلَع  َو  حِکنأ ، مَعَن 

« دنک تیانع  یبوخ  ریخ و  وت  هب  دنوادخ  رادم  نید  نانز  هب  داب  وترب  نک و  جاودزا  يرآ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  - 

« اِهنیِد ِنسُح  یلَع  ِهَأرَملا  ِهجَو  ُنسُح  ُراَتُخیال   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُهنَع  *

[ تسا يوقت  نیدت و  رایعم  . ] دیزگرب وا  يراد  نید  ییابیز  رب  ار  نز  تروص  یئابیز  دیابن   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ 

یقالخا داسف  هاگترپ 

دنتـسه هدولآ  یقالخا  داسف  هب  هک  یناسک  راکانز و  دارفا  اـب  هک  تسا  نیا  تسا  هتـشاد  قیمع  هجوت  نآ  يور  مالـسا  هک  يدراوم  زا  یکی 
. دراذگ یم  اورانرثا  نادنزرف  رب  راب  هعجاف  تشز و  لمع  نیا  مه  درادن و  یگتسیاش  هداوناخ  لیکشت  يارب  مه  هک  درک . جاودزا  دیابن 

انز هب  هدولآ  نز  اب  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاوررد  *
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« دنک یم  لقتنم  شنادنزرف  هب  ار  تشز  راک  نیا  یگدامآ  نز  نیا  اریز  دینکن  جاودزا 

هدولآ تشز  لمع  نیا  هب  زگره  دنراد  يا  هرهب  تریغ  زا  هک  یناسک  دنروآ . یم  ور  نآ  هب  تریغ  یب  ياهناسنا  هک  تسا  یعینـش  لمع  انز 
. دش دنهاوخن  مه  نیشنمه  هک  دننک  یمن  جاودزا  اهنت  هن  دنتسه  انز  هب  هدولآ  هک  مه  یناسک  اب  دنوش و  یمن 

« ُّطَق ٌروُّیَغ  ینَزاَم   : » مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  نع  * 

.« دنک یمن  انز  زگره  دنمتریغ   : » مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریمأ  - 

هفیطل

نآ : دنتفگ شنیدلاو  دینک . يراگتـساوخ  میارب  ار  رتخد  نالف  تفگ : شنیدلاو  هب  دش . يرتخد  هتخابلد  رگن ، یحطـس  هبرجت و  یب  یناوج 
، رتخد نآ  زان  هدنخ و  کی  تفگ : یتحاران  اب  ناوج  دشاب . یمن  دییأت  دروم  قالخا  نیدت و  رظن  زا  زین  رتخد  نآ  هدوبن و  مانـشوخ  هداوناخ 

 !!!. درادن تذل  درادن  زایپ  هک  ياذغ  و  درادن ، زان  همشرک و  هک  نز  دراد . شزرا  ار  رتخد  دص 

دنمدرخ نز  شنیزگ 

هب شقن  هک  تسا  درخ  لـقع و  راـیعم  نیمود  تسا و  نز  يوـقت  يرادـم و  نید  شنیزگ  باـختنا و  رد  راـیعم  نیلوا  هک  دـش  نـشور  سپ 
رد يازس 
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. دراد يدج  ياه  شرافس  هراب  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دراد . ناسنا  تداعس  یگدنز و 

« ٌعایِض اهََدلَو  َو  ٌءالَب  اهَتَبحُص  َّنِاَف  ِءاَقمَحلا ، َجُّوَزَت  َو  مُکاّی  ا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  ِلوُسَر  نَع  * 

يراتفرگ تبیصم و  وا  اب  یگدنز  ینیشنمه و  اریز  دیزیهرپب ؛ درخ  یب  قمحا و  نانز  اب  جاودزا  زا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
.« دوب دنهاوخ  هابت  عیاض و  شنادنزرف  تسا و 

هفیطل

فرح ارچ  تفگ : نز  دـش . یهاوخ  قمحا  هک  نکن  یتسود  قمحا  ياه  مدآ  اب  تفگ : یم  نم  هب  مردـپ  تفگ : شرـسمه  هب  يدرم  يزور 
. يوشن هدیشرت  نیا  زا  رتشیب  ار  تردپ  هناخ  هب  وت  هک  نیا  يارب  تفگ : درم  يدرکن ؟ شوگار  تردپ 

هتسیاش هداوناخ 

ملاـس و ننـس  ینید ، بادآ  دـشاب . كاـپ  لیـصا و  بوخ و  نادـناخ  زا  هک  تسا  نیا  رـسمه  شنیزگ  طـباوض  ریاـعم و  نیرتـمهم  زا  یکی 
. ددرگ هعماج  لیوحت  نز  نآ  زا  زارفارس  نادنزرف  ات  دنزب  جوم  هداوناخ  نآ  رد  یقالخا  يایاجس  یبهذم و 
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« ٌساّسَد َقرِعلا  َّنِاَف  ِحلاَّصلا ، ِزجِحلا  ِیف  اوُجَّوَزَت   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبَّنلا  نَع  * 

.« دراد يدج  رثا  نژ ) و  نوخ (  اریز  دینک ، تلصو  هتسیاش  هداوناخ  اب   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  - 

هلاخ ییاد و  شقن 

اه ییاد  هیبش  زیارغ و )...  هشیدنا ، رکف ، رظن  زا  هچ  هفایق و  رظن  زا  هچ   ) دراوم بلغا  رد  نادنزرف  هک  تسا  هدش  تباث  یـسانش  ناور  رظن  زا 
. تسا هدومرف  نایب  تحارص  هب  ار  بلطم  نیا  زین  مالسا  دنیآ . یم  ناش  ياه  هلاخ  و 

« َّنِِهتاوَخَاو َّنِِهناوِخا  َهابشَأ  َنِدلی  َءاسِّنلا  َّنِاَف  مُکِفَُطِنل ، اوُرَّیَخَت   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  نَع  * 

ناردارب و دـننامه  ینادـنزرف  ناـنز  اریز  دـینک ؛ شنیزگ  بوخ  دوـخ  ي  اـه ) لـسن   ) اـه هفطن  يارب   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.« دنروآ یم  ایند  هب  دوخ  نارهاوخ 

. تشاذگ دهاوخ  ثاریم  هب  شیوخ  نادنزرف  يارب  تسا  هدرب  ثرا  هب  شا  هداوناخ  زا  ردام  هک  ار  ییاه  شور  قالخا و  نآ  رب  نوزفا  و 

هفیطل

همانرب مه  دیدناوخ و  سرد  مه  امش  تفگ : دوخ  تسود  هب  يدرم 
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ناش ياه  ییاد  اب  دـینکن  هسیاقم  نم  اب  تفگ : دیـشک و  یهآ  دـننک . یم  راک  هن  دـندناوخ و  سرد  هن  امـش  نارـسپ  اما  دـیراد  یبوخ  ياه 
!!! تسا لصا  ربارب  یپک  هک  دینک  هسیاقم 

ملاس رهوش  شنیزگ 

رد رهوش  باختنا  رد  ار  هنالقاع  عورشم و  طباوض  دننک و  لمع  ریبدت  تقد و  اب  رهوش ، شنیزگ  يارب  نارتخد  هک  تسا  هتـسیاب  هتـسیاش و 
ياهرایعم اب  ناشیا  شنیزگ  هکلب  دـنروخن ، ار  ناش  يرهاظ  عضو  رـس و  لوپ ، نیـشام ، هناخ ، غاـب ، بیرف  ناـش  باـختنا  رد  دـنریگب و  رظن 

. دشاب دیاب  یناسنا  یقالخا و  یگنهرف ، ینید ،

مرتـخد زا  مراد و  يدـنواشیوخ  نـم  هـک  مدرک : لاؤـس  متـشون و  هماـن  مالـسلا  هـیلع  نـسحلا  یبا  ترـضح  هـب  دـیوگ : یم  راـشب  نیــسح 
.« هدن نز  وا  هب  تسا  قالخادب  رگا  « » ِقلُخلا َئِّیَس  َناک  نِا  ُهجِّوَُزتال  : » دومرف ترضح  تسا * ، قالخادب  اما  تسا ، هدرک  يراگتساوخ 

هفیطل

ریز هب  رـس  يرتکد و  كردم  تاولـص ، هدجـس و  هب  تفگ : يدرکن ؟ قیقحت  ارچ  دنتفگ : درک . تیاکـش  دوخ  داماد  یقالخا  دب  زا  یـسک 
!!! مدروخ بیرف  شندوب 
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دنراد دیدرت  کش و  امش ) تیناقح  رد   ) هک هداوناخ ي  زا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رهوش *، هداوناخ  هرابرد  يداقتعا  رظن  زا 
ریثأت تحت  ار  وا  درم  دریگ و  یم  دوخ  هب  ار  درم  يوخ  قلخ و  تیبرت و  نز  اریز  دـیهدن ؛ نز  نانآ  هب  اما  مُهوُجِّوَُزت )...  َو ال  ، ) دـیریگب نز 

« دهد یم  رارق  دوخ  نید 

. تسا هجوت  لباق  ادج  رهوش  باختنا  رد  هک  تسا  هدمع  لیاسم  زا  يداقتعا  یبهذم ، ینید ، لئاسم 

تـسا یملظ  هک  داددیابن  یلابُاال  داتعم و  هراکیب ، درگلو ، راب ، دنب و  یب  هارمگ ، یطاقتلا ، فرحنم ، نارهوش  هب  ار  رادـم  نید  نارتخد  اذـل 
 . كانرطخ وراکشآ 

دنزوس یم  دردو  مغزا  هراومه  هک  تسا  نازوس  منهج  ناش  یگدنز  دابرب و  ناش  تایح  دنراد  دـساف  داتعم و  نارهوش  هک  یتخب  دـب  نانز 
( دنوادخ هب  هانپ  . ) دننک ادیپ  تاجن  ناش  یمنهج  نارهوش  رش  زا  قالط  اب  دنناوت  یمن  یتح  دنراد و  تیاکش  و 

هفیطل

وت ممـشچ  ود  زا  تفگ : یم  تفرگ  یم  سامت  نم  هب  تقو  ره  تفگ : يدرک ؟ جاودزا  هراک  یب  داتعم و  مدآ  اب  ارچ  دندرک : لاؤس  ینز  زا 
ار
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تسا و هدیسر  نایاپ  هب  شزیچ  همه  وا و  رمع  دایتعا  اب  هک  مدوب  هدیمهفن  نم  مشاب  ترکاچ  رمع  رخآ  ات  مهاوخ  یم  مراد و  تسود  رتشیب 
.( سوسفا سوسفا ، سوسفا ، . ) تسا هدوب  ماد  نیرخآ  نم ، هب  وا  یتسود  راهظا  نیمه 

راوخ بارش  نارهوش 

نات نارتخد  هک  تسا  هدرک  رداص  عطاق  نامرف  يزور  هریت  یتخبدب و  زا  یمالسا  هعماج  تظفاحم  يارب  ناملسم و  نانز  تاجن  يارب  مالسا 
مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  یناوارف  تایاور  هراب  نیا  رد  دیهدن . راوخ  بارـش  هب  ار 

. تسا هدش  لقن 

« انِّزلا َیِلا  َتُدق  امَّنَاَکَف  ُهَتجَّوَز  نِاَف  ِرمَخلا  َبِراش  َجِّوَُزت  نَا  َكاّیا   » مالسلا هیلع  اضِّرلا  ِمامِالا  نَع  * 

هب رگا  هک  دیزیهرپب ، راوخ  بارش  هب  نداد  نز  زا   : » مالسلا هیلع  اضر  ماما 

.« یشاب هدش  انز  لالد  هک  تسا  نانچ  یهدب  نز  نانآ 

دیدرت ياج  و  تسا ، هدش  ناناملـسم  یتح  اه  ناسنا  ریگ  نماد  كانرطخ  هعجاف  کی  ناونع  هب  لکلا  بارـش و  ناهج ، رد  زورما  هنافـسأتم 
مارح و دشاب  بارش  نآ  رد  هک  يزیم ) و   ) هرفس رـس  رب  نتـسشن  یتح  زیزع  مالـسا  تسا و  دسافم  مامت  أشنمرـس  لکلا  بارـش و  هک  تسین 

. نآ زا  ندرک  هدافتسا  زا  دسر  هچ  تسا ، هدرک  دادملق  زیگنا  داسف 
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نآ دیلک  يراسگیم  بارش و  تسا ، هداد  رارق  ییاه  لفق  اه  يدب  يارب  دنوادخ  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  یتیاور  رد  * 
 ...« تسا اه  یکاپان  اه و  یتسپ 

هفیطل

بارـش زا  مه  یلاع  بانج  تفگ : نز  دنروخ . یم  بارـش  ناناوج  زا  یخرب  تسا  هدش  كانرطخ  هعماج  عضو  تفگ : شرـسمه  هب  يدرم 
اهداـسف نیا  هب  دـننازوسب  مه  شتآ  رد  ارم  رگا  مونـش  یم  وـت  زا  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  نم ؟ تفگ : یتحاراـناب  درم  دـینک . یم  هدافتـسا 

وت تسا و  كاپ  لالح و  وت  بارش  اما  تسا  هدننک  تسم  سجن و  مارح ، نارگید ، بارـش  تفگ : يدرـس  نوخ  اب  نز  دش . مهاوخن  هدولآ 
رد هک  یسک  تفگ : نز  تسا ؟ بارش  مادک  نآ  تفگ : بجعت  اب  درم  دهد . یم  تاجن  یتسم  شتآ  نازوس  ياه  هلعش  زا  ار 

( !!! نم  ) دراد رارق  ترانک 

كانرطخ هورگ  هس 

هک دنا  هتـسد  هورگ و  هس  نیا  هنومن  باب  زا  هک  دنزاسب  نانآ  ریـسا  ار  ناش  نادنزرف  ناسنا  دـیابن  هک  دـنناوارف  بولطمان  ياههورگ  دارفا و 
: تسا هدومرف  یفرعم  ار  نانآ  موش  ياهرهچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ِبارَّشلا َو  ِقَرَّسلا  َو  انِّزلا  ُنِم  دُم   : » مالسلا هیلع  قِداَّصلا  ِمامإلا  نَع  * 
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« ٍنَثَو ِِدباعَک 

.« دوب دهاوخ  تسرپ  تب  نوچمه  دشاب  يراسگیم  ای  يدزد  انز ، شراک  هک  یسک   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 

. دننکن تخبدب  ار  ناش  نادنزرف  دنهدن و  نز  ییاه  ناسنا  نینچ  هب  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  اه  هداوناخ 

. تسا اوران  عونمم و  دنتسه  یقالخا  داسف  رازنجل  رد  قرغ  هک  یناسک  ناتسرپ و  تب  ناکرشم و  اب  نانمؤم  جاودزا  مالسا  رظن  زا 

رسمه شنیزگ  رد  شور  هس 

: دراد دوجو  شور  هس  رسمه  باختنا  هرابرد  هعماج  نیب  رد 

. دنرادن هجوت  ناش  نادنزرف  رظن  هب  و  دننک ، یم  باختنا  رسمه  ناشدوخ  هقیلس  هب  ناش  نادنزرف  يارب  ردام  ردپ و   1

یم باختنا  یگدنز  کیرـش  نام  يارب  ام  دنیوگ  یم  دنرادن و  نیدـلاو  رظن  هب  هجوت  دـننک و  یم  باختنا  رـسمه  ناش  يارب  نادـنزرف  - 2
!!! ردام ردپ و  یتح  دنریگب ، میمصت  ام  يارب  دیابن  نارگید  مینک ،

یم شنیزگ  یگدنز  کیرـش  رـسمه و  دوخ  يارب  هبرجتاب  هاگآ و  نویناحور  ناگتـسب و  زا  یخرب  نیدلاو و  رظن  تروشم و  اب  نادنزرف   3
. دننک

رظن زا  مّود  لّوا و  شور  هک  درک  تواضق  ناوت  یم  قیقد  یبایزرا  اب 
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یگدنز اهاتسور و  رد  هک  لوا  شور  هژیو  هب  تسا ، لوبق  لباقریغ  دودرم و  یتخانش ، ناور  رظن  زا  مالـسا و  هاگدید  زا  زین  قطنم و  لقع و 
اه و لتق  هحلاصملا  هجو  اه و  عازن  عفر  يارب  یهاـگ  یـسایس و  تاـظحالم  اـب  اـی  لوپ  نتفرگ  اـب  یخرب  هنافـسأتم  تسا و  لومعم  يا  هلیبق 
اه جاودزا  هنوگ  نیا  مالـسا  رظن  زا  زین  دنرادن و  لوبق  رـسپ  رتخد و  دراوم  رثکا  رد  هک  دـنروآ  یم  ور  يرابجا  ياه  جاودزا  هب  اه  تراجت 

. تسا كانرطخ  تخس  مارح و 

: تسا هدومرف  نینچ  هراب  نیا  رد  يدابانگ  لولهب  موحرم 

رهوش زا  ربخ  یب  نز  نز ، دسانشن  رهوش 

ردام ردپ و  ًاربَج  ار  شحاکن  دندنب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدومرف  تسین  یحاکن  هنوگ  نیا 

ینافرع بحاصرگ  تسا ، راک  نیا  زا  رازیب 

هفیطل

دوخ يارب  سک  ره  هک  تسا  نیا  رب  القع  يانب  تفگ : شدنزرف  میتفرگ . امـش  يارب  ار  اقآ  نالف  رتخد  تفگ : راختفا  اب  شدنزرف  هب  يدرم 
. نم يارب  هن  دیا  هتفرگ  دوخ  يارب  امش  ار  وا  دریگب ،

ناگتسب ریاس  دنشاب و  هتشاد  رتخد  رسپ و  دیاب  ار  يروحم  یلصا و  شقن  هک  نیا  هب  هجوت  اب  عورشم  لوقعم و  تسا  یـشور  موس  شور  اما 
ار ناـنآ  نیما  ملاـس و  ناـیامنهار  زوـسلد و  نیرواـشم  ناوـنع  هب  دـنراد  دارفا  اـی  اـه  هداوناـخ  زا  هک  تخانـش  زا  لوـقعم و  ياـه  هبرجت  زا 

روط هب  میماصت  ات  دننک  ییامنهار 
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. دوش ذاختا  تروشم  اب  قیقد و 

یخیرات هاوگ  نیرترب 

رد تسا . دنس  نیرترب  نید  نایاوشیپ  هریس  تایاور ، رب  نوزفا  تسا  رسپ  رتخد و  هب  طونم  یلصا  میمصت  رسمه  شنیزگ  رد  هک  نیا  هرابرد 
ارهز همطاف  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هک  یهاگنآ  تسا  هدمآ  خیرات 

هب مالـسلاهیلع  ارهز  اما  دـنا  هدـمآ  يراگتـساوخ  هب  زین  رگید  رفن  دـنچ  نونک  اـت  دومرف : ترـضح  نآ  درک ، يراگتـساوخ  ار  مالـسلاهیلع 
. منک یم  حرطم  ار  وت  يراگتساوخ  نونکا  . تسا هدنادرگرب  ار  دوخ  هرهچ  یتیاضران  تمالع 

نایب شرتخد  يارب  لیصفت  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  داهنشیپ  تفر و  مالـسلاهیلع  ارهز  هرجح  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
توکس داهنشیپ  نیا  ربارب  رد  دوب ، بدا  ایح و  يوگلا  هک  مالسلاهیلع  همطاف  ترضح  تساوخ . ار  مالسلاهیلع  ارهز  ترـضح  رظن  دومرف و 

دنویپ نیا  هب  وا  تیاضر  هناشن  همطاف  توکـس  ربکا » هللا  : » دومرف شرتخد  توکـس  ندید  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک .
. تسا

وفُک و مالسلا  هیلع  یلع  اهنت  هک  تسناد  یم  هک  نیاو  مالـسلاهیلع  ارهز  ترـضحرب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیالو  هب  هجوت  اب 
تساوخ رظن  ترضح  نآ  دوخ  زا  دمآ و  مه  نآ  اب  تسا و ... هدیرفآ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  مالسلاهیلع  ارهز  دنوادخ  تسوا و  ياتمه 

ماگ زین  ملاع و  ناناملسم  يارب  هدنزرا  تسا  یلمعلاروتسد  دوخ  هک 
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. دوب رادومن  اه  هرهچ  یخرب  رد  تیلهاج  نارود  رابغ  زونه  هک  ینامز  نآ  رد  صوصخ  هب  نز  هب  نداد  تیصخش  تهج  رد  تسا  يدنلب 

تیلهاج نارود  طلغ  شور 

دـندروآ و یم  رد  ناـشرظن  دروم  دارفا  دـقع  هب  دـلوت  زا  شیپ  یتح  یکدوک و  نس  رد  ار  ناـش  نارتخد  يریثک  هدـع  تیلهاـج  نارود  رد 
رسپ هب  ار  رتخد  دوش  رسپ  رگید  رتخد و  یکی  نام  نادنزرف  رگا  هک  دنتشاذگ  یم  رارق  مه  اب  رفن  ود  یهاگ  دندرک و  یم  يدنب  طرش  یتح 

 ... !!! مینک و یم  دقع 

تیالو زا  هدافتـسا  ءوس  یعون  نیا  عقاو  رد  دراد . دوجو  طلغ  ياه  شور  نیا  زونه  ایند  راـنک  هشوگ و  اهاتـسور و  یخرب  رد  زین  هزورما  و 
!!! دناشک یم  یهابت  هب  ار  ناوج  ود  یگدنز  ًانایحا  هک  ، تسا نادنزرف  هب  تبسن  يردپ 

هرکاب ریغص و  یلو 

ار نانآ  رب  تیالو  قح  ردارب  ردام و  یتح  ناکیدزن  ریاس  اما  تسا ، یصو  ردپ و  ِردپ  ردپ ، هرکاب  ریغص و  یلو  يرفعج ، سدقم  هقف  رظن  زا 
. تسین نآ  ثحب  ياج  راتشون  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  ییاه  فالتخا  تنس  لها  مرتحم  ناردارب  بهاذم  نیب  رد  هراب  نیا  رد  دنرادن .

يردپ دج  ای  ردپ  تیالو  دودح 

تعیرـش رد  هک  دراد  يدودح  دوخ  زا  تیالو  نیا  اما  دنراد  تیالو  ناش  نادـنزرف  هب  تبـسن  يردـپ  گرزب  ردـپ  دراوم  یخرب  رد  ردـپ و 
سّدقم
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تیحالـص و ماقم  زا  هک  نآ  طرـش  هب  تسا ، طرـش  یلو  ناونع  هب  ردپ  هزاجا  هرکاب  نارتخد  جاودزا  رد  ًالثم  تسا . هدش  صخـشم  مالـسا 
یم دقع  تحـص  طرـش  ار  ردـپ  هزاجا  اهقف  روهـشم  رثکا و  هک  تسا  یفالتخا  لیاسمزا  هلئـسم  نیا  هتبلا  دـنکن . هدافتـسا  ءوس  دوخ  تیالو 

. صاخ دراوم  رد  رگم  دنناد  یمن  طرش  ار  نآ  رگید  یخرب  دنناد و 

. تسین طرش  هویب )  ) هرکابریغ نارتخد  جاودزا  رد  زین  غلاب و  نارسپ  جاودزا  رد  ردپ  هزاجا  اما 

يردپ دج  ای  ردپ  تیالو  طوقس 

: دوش یم  طقاس  شرتخد  جاودزا  يارب  ردپ  هزاجا  تیالو و  قح  تروص  جنپ  رد  هیماما  هقف  رظن  زا 

(. دشاب هویب  ) دشابن هرکاب  رتخد  هک  نآ   1

. دنک عانتما  وا  ياتمه  اب  شرتخد  جاودزا  زا  هجوم  لیلد  نودب  تهج و  نودب  يردپ  دج  ای  ردپ  هک  نآ   2

. دنک تکراشم  هجو  چیه  هب  رتخد  جاودزا  رما  رد  هک  دشابن  رضاح  هک  نآ   3

. دشاب شوه  یب  ایو  تسم  ای  هناوید ، هک  نآ  لثم  دشاب  هتشادن  ار  هزاجا  تیحالص  هک  نآ   4

. دشابن نکمم  وا  زا  نتفرگ  هزاجا  هک  دشاب  سبح  رد  ای  بیاغ  هک  نآ   5
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يزرو قشع  يراگتساوخ و  موس : لصف 

هراشا

لصف نیا  رد  دش . حرطم  تایاور  هب  دانتسا  اب  یبلاطم  رسمه  شنیزگ  یبایزرا و  مالسا ، رظن  زا  جاودزا  هاگیاج  هرابرد  نیـشیپ  لصف  ود  رد 
ناناوجون ناناوج و  يارب  دیاش  ات  داد  میهاوخ  هئارا  ار  یبلاطم  یقشاع  قشع و  درومرد  زین  نآ و  هب  طوبرم  لئاسم  يراگتـساوخ و  هرابرد 

. دشاب دنمدوس  رورپ  گنهرف 

جاودزا ماجنا  رب  میمصت 

جاودزا يرتخد  اب  يرطف ، زاین  دنوادخ و  روتسد  نامرف و  ساسا  رب  هک  تفرگ  میمـصت  یناوج  هاگره  شنیزگ  باختنا و  قیقحت و  زا  سپ 
. دنک يرازگ  هیاپ  ار  نوناک  نیرت  بوبحم  يانب  ات  دنک . یم  مادقا  يراگتساوخ  مسارم  هب  قیقد  لوقعم و  عورشم ، يزیر  همانرب  اب  دنک ،

« ِجیِوزَّتلا َنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهللا  َیِلا  ُّبَحَا  ٌءانب  ِمالسِالا  ِیف  َِیُنب  ام   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  نَع  * 

هیاپ زا  رت  ینتـشاد  تسود  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  تسا  هدـشن  يراذـگ  هیاپ  مالـسا  رد  ییانب  چـیه   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
« دشاب جاودزا  نوناک  يراذگ 

يراگتساوخ زمر 

هنوگ ود  يراگتـساوخ  نیا  دـنا و  هتفر  یم  ناـنز  يراگتـساوخ  يارب  نادرم  هراومه  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  يرـشب  هریـس  خـیرات ، لوـط  رد 
هیجوت و
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: تسا هدش  ریسفت 

، هدـنب كولمم و  ناونع  هب  نانز  کلام و  ناونع  هب  نادرم  اریز  تسا ؛ نانز  هب  راکـشآ  ریقحت  نیهوت و  ناـنز  زا  نادرم  يراگتـساوخ  فلا :
رایتخا رد  هدارا و  یب  يرـصانع  نانز  هدـنریگ و  میمـصت  نادرم  شورف ، دـیرخ و  لباق  الاک ي  ناونع  هب  ناـنز  بحاـص و  ناونع  هب  نادرم 

. دوب دنهاوخ   ... نادرم و

. دوب دهاوخ  نز  تیثیح  ندیبوک  مه  رد  تیصخش و  ندرک  لام  دگل  نانز  زا  يراگتساوخ  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  سپ 

. تسا هدش  ظفح  نز  ماقم  تیثیح و  تیصخش و  نآ  ياتسار  رد  هک  تسا  یـشزرا  یناسنا و  هریـس  نیرترب  نز  زا  يراگتـساوخ  هریـس  ب :
نز تسا و  رادتسود  درم  ینتساوخ ، نز  تسا و  راگتـساوخ  درم  قوشعم ، نز  تسا و  قشاع  درم  بولطم ، نز  تسا و  بلاط  درم  عقاو  رد 

ُهأرَملأ دـیامرف « : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریمأ  تسا و  لـگ  لاـصو  هدادـلد  یلبلب  ره  لـگ ؛ نز  تسا و  لـبلب  درم  ینتـشاد ، تسود 
 ... . و تسا ، لگ  نز  ٌهَناَحیَر »... 

« رادیاپ ینابغاب  ار  وا  درم  راهب  رازلگ  هب  دشاب  یلگ  نز  »

کلام لامک ، رادـیرخ  ره  ایآ  تسا ؟ نآ  کلام  شناد  رادـیرخ  ایآ  تسا . كولمم  يا  هقالع  دروم  ره  هن  کلام و  يرادـیرخ  ره  هن  سپ 
جرا هکلب  ًادبا  تسا !؟ نآ  بحاص  کلام و  رون ، هتخابلد  ره  ایآ  دشاب ؟ یم  نآ 
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. دنروآ تسد  هب  یشالت  یعس و  ره  اب  ار  نادنمجرا  ات  دوب  دنهاوخ  یناسانش 

دوجوم نیا  هب  نتشاذگ  مارتحا  نداهن و  جرا  هکلب  تسین  نز  ریقحت  نیهوت و  اهنت  هن  نز  زا  يراگتـساوخ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  سپ 
نامیا هچره  : * » دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تیناسنا  یجنم  یحو و  رادمچرپ  یتح  هک  تسا  ینتـشاد  تسود 

« دوش یم  رت  نوزف  وا  یتسود  نز  دوش  رتشیب  هدنب 

« ُبیِّطلا َو  ُءاِسنلَا  اینُّدلا  َنِم  ََّیِلا  َبِّبُح   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هنع  و  * 

.« مراد تسود  ار  رطع  نز و  ایند ، زا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

شنیرفآ ياه  یتفگـش  زا  تفر و  دـنهاوخ  شیوخ  ینتـشاد  تسود  رهوگ  لابند  هب  راختفا  اب  سانـشرهوگ  نادـنمدرخ  هک  تسا  مّلـسم  و 
هک تسا  هداد  نز  هب  ار  یعیبط  زایتما  نیا  میکح  تاذ  تسا و  هداد  رارق  زان  هاگ  هولج  ار  نز  زاـین و  رهظم  ار  درم  میکح ، يادـخ  هک  تسا 

دهد ماجنا  هتسیاشوحن  هب  ار  هفیظو  نیا  هک  تسا  هتـشاذگ  درم  شود  هب  ار  یعیبط  فیلکت  فرط  نآ  زا  و  دشاب ، وا  راتـساوخ  درم  هراومه 
. دشاب كرتشم  یگدنز  موادت  نماض  اهزاین  رد  لداعت  ات 

قباطم يراگتساوخ  زا  مود  ریـسفت  تسا و  لوبق  لباق  ریغ  هناضرغم و  ای  هنایـشان  يراگتـساوخ  زا  لوا  هیجوت  ریـسفت و  هک  دش  نشور  سپ 
، لقع
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ظفح يارب  هنافیرظ  همانرب  کی  هنالقاع و  ریبدت  کی  ناونع  هب  هعماج  رد  ار  يراگتساوخ  تنس  نیاربانب  تسا . نید  نامرف  ترطف و  قطنم ،
. درک ظفح  دیاب  نز  ماقم  تیصخش و 

يراگتساوخ بادآ  زا  یخرب 

رارق نیا  زا  یخرب  هک  تسا  یبادآ  ياراد  القع  فرع  مالسا و  رظن  زا  تسا  ناوج  ود  كرتشم  یگدنز  يانب  گنس  نیلوا  هک  ياگتـساوخ 
: تسا

زا ندرک  زیهرپ  تـسا  ترــضح  نآ  نادــناخ  ملــس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  مرکا  ربماـیپ  بئاـصم  نزح و  ماـیا  هـک  ییاــهزور  رد  -1
مالسلا هیلع  ینیسح  ياروشاع  مایا  رفـص ، هام  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  لاحترا  مایا  لثم  تسا  راوازـس  يراگتـساوخ 

 ... هیمطاف و مایا  ردق ، ياهبش 

. دشاب عاعشلا  تحت  باتهم  هک  ییاهزور  رد  -2

(. تسا توافتم  نآ  ياه  زور  و  دریگ (  یم  رارق  هام  ره  رد  هک  برقع  رد  رمق  مایا  رد  -3

. دنشاب هتشاد  ضیرم  ای  دنشاب  تحاران  یثداوح  رطاخ  هب  داماد  ای  سورع  هداوناخ  هک  ییاهزور  رد  -4

. تسا هدش  یفرعم  تنمیمرپ  حاکن  يراگتساوخ و  يارب  هعمج  زور  تایاور  رظن  زا  -5

هعمج زور  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  مامإ  نینمؤملاریمأ  زا  * 
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« تسا حاکن  يراگتساوخ و  زور 

 . تسا هدش  حرطم  یبلاج  بلاطم  هراب  نیا  رد  رون  مزمز  باتک  رد  تساشگ . لکشم  نداد  هقدص  ندرک و  لّکوت  هتبلا 

يراگتساوخ شور 

. دراد دوجو  یتافیرشت  نردم و  یتنس ، همین  یتنس ، نوگانوگ  ياه  شور  يراگتساوخ  هرابرد  يرشب  عماوج  اه و  تلم  نیب  رد 

رتدوز ناگیاسمه  ماوقا و  هک  دنهاوخ  یمن  دنشک و  یم  تلاجخ  ناراگتـساوخ  ندمآ  زا  شا  هداوناخ  رتخد و  اهاتـسور  زا  یخرب  رد  یتح 
رد ًالصا  ار  دنتسه  هراک  لصا  هک  نیجوز  دننک و  یم  ذاّختا  ار  میماصت  هیلک  رـسپ  هداوناخ  اب  رتخد  هداوناخ  هک  نآ  ای  و  دننک ، ادیپ  عالطا 

. دوش حالصا  دیاب  تسا و  یگنهرف  رقف  زا  یشان  اه  شور  نیا  هک  دنهد  یمن  رارق  نایرج 

: تسا هجوت  لباق  هتکن  دنچ  دش ، هداد  رکذت  ًالبق  هچنآ  هب  هجوت  اب  يراگتساوخ  مسارم  رد 

. دنشاب هتشاد  نیجوز  لوقعم  ياه  هتساوخ  اهزاین و  اهوزرآ ، هب  يدج  قیمع و  هجوت  رسپ  رتخد و  ياه  هداوناخ   1

. دریگن تروص  نیجوز  هب  یهجوت  یب  نیهوت و  مکحت ، هنوگ  چیه   2

. دوشن لمع  عرش  فالخ  رب  يراگتساوخ ، مسارم  رد   3
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. دشاب زیمآ  تبحم  هنادنموربآ و  هنامرتحم ، تسیاب  مسارم   4

. دوش ماجنا  تسیاب  قیقد  فافش و  اه  همانرب  هیلک   5

. دوش يریگولج  دروم  یب  تافیرشت  اج و  یب  ياه  فرصم  زا   6

جاودزا هطساو 

قیوشت و ار  جاودزا  رما  دزاس ، مهارف  ار  هنیمز  ًالثم  دنک  کمک  هک  يوحن  ره  هب  یـسکره  یـشزرا ، مهم و  تسا  يرما  هک  جاودزا  رما  رد 
تیانع وا  يارب  دنوادخ  یناوارف  شاداپ  رجا و  دیامن و ... يراگتـساوخ  دوش ، هطـساو  دزاس ، هدامآ  هیزهج  دیامن ، یلام  کمک  دنک ، غیلبت 

: دومرف دهاوخ 

دنوادـخ ات  ینک ، يرگیجناـیم  جاودزا  رما  رد  رفن  ود  ناـیم  هک  تسا  نآ  تعافـش  نیرتهب  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  * 
ناشرما

.« دناسرب ناماس  هب  ار 

: دنراد رارق  شرع  هیاس  رد  زیخاتسر  زور  رد  هتسد  هس  دراد ...« : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  یتیاور  رد  و  * 

ردارب رارسا  هک  یـسک   3 دـیامن . وا  تمدـخ  زاین  ماـگنه  هب  هک  یـسک   2 دزاـس . مهارف  ار  شناملـسم  ردارب  جاودزا  لـیاسو  هـک  یـسک   1
.« دنک ناهنپ  ار  شناملسم 

دیوگب هک  يا  هملک  ره  درادرب و  جاودزا  هار  رد  ناـسنا  هک  یماـگ  ره  : » تسا هدـمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یتـیاور  رد  * 
کی شاداپ  باوث و 
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.« دنسیون یم  وا  لمع  همان  رد  تدابع  لاس 

هفیطل

، دعب لاس  کی  دـندوب . هدرک  ییاریذـپ  هناودـنه  اب  ار  هطـساو  جاودزا  نداد  ناماس  تقو  رد  دوب و  هطـساو  ناوج  ود  جاودزا  رما  رد  يدرم 
نیا درک : لاؤس  وا  زا  ناتسود  زا  یکی  دندرک . راضحا  دهاش  ناونع  هب  راب  نیدنچ  ار  هطساو  دیشک  هاگـساپ  هب  راکو  دروخ  مه  هب  جاودزا 

تفر و نآ  هیلخت  يارب  لاسما  مدش ، ییاریذـپ  هناودـنه  اب  داماد )  ) ناوج نیا  طسوت  هتـشذگ  لاس  تفگ : تسیچ ؟ يارب  دـمآو  تفر  همه 
.!!! منک یم  دمآ 

نورب هلب 

تقفاوم مالعا  هکنیا  رب  نوزفا  هسلج  نیا  شا . هداوناخ  سورع و  فرط  زا  لوبق  ِیمـسر  فافـش و  نشور ، مالعا  زا  تسا  ترابع  نورب  هلب 
، ینیریـش مسارم  هیزهج ، رهم ، يارب  يزیر  همانرب  و  سورع )  ) رظن دروم  لگ  يارب  هفحت  لگ و  میدـقت  هفراعم ، هسلج  کـی  تسا ، جاودزا 
اب دوش و  یم  اـعد  دـنویپ  میکحت  يارب  یناـحور  کـی  طـسوت  هسلج  نیا  رد  دوب و  دـهاوخ  یـسورع و …  مسارم  یگدـنز ، ياـه  دادرارق 

. دوش یم  دییأت  کیربت ) تاولص و  ریبکت ،  ) یمالسا ياهراعش 

. دریگ تروص  تافارخ  زا  يراع  نیگنس و  فراصم  زا  رود  هب  تعیرش و  قباطم  دیاب  نورب  هلب  مسارم 
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يدزمان زاغآ 

ییاهزار ناشناگتـسب  ناوج و  ود  نیب  رد  دـشاب و  یم  یفیرظ  ساسح و  هلحرم  کـی  هک  تسا  يدزماـن  یمـسر  زاغآرـس  نورب  هلب  مسارم 
دنـشاب بظاوم  دـیاب  ًادـج  هک  دنتـسه  مرحمان  مه  اب  نیجوز  تقوم ) ای  مئاد  هچ   ) دوشن هدـناوخ  دـقع  هک  ینامز  ات  اما  دـش  دـهاوخ  حرطم 
. دشاب یم  مرحمان  داماد  يارب  سورع  ردام  سورع و  يارب  داماد  ردپ  دوشن  هدناوخ  دقع  ات  زین  و  (. رگیدکی هب  ندرک  هاگن  رد  یتح  )

هفیطل

یم داـماد  دوب  هدـشن  هدـناوخ  دـقع  زونه  دـنتفر ، نورب  هلب  مسارم  هب  هک  یتـقو  تسا  مرحم  ناـسنا  يارب  نزرداـم  هک  دوـب  هدینـش  یناوـج 
نز وا  اجک ؟ اقآ  دز  ادص  ینارگن  اب  نزردپ  تفر . یم  بقع  بقع  نزردام  تفر  وا  فرط  هب  هلجع  اب  دـسوبب  ار  شنزردام  تسد  تساوخ 

.!!! یتفرگ هابتشا  تسا  نم 

مئاد ای  تقوم  دقع 

چیهو دنتسه  مرحمان  مه  اب  نیجوز  دریگن ، تروص  دقع  رگا  دشک  یم  لوط  لاس  کی  زا  شیب  ًالومعم  هک  یـسورع  ات  يدزمان  نارود  رد 
تباث رگیدکی  رب  نیجوز  قوقح  دوش  ماجنا  یمئاد  دقع  رگا  دوش ، ماجنا  دقع  دیاب  نیاربانب  دنرادن . اررگیدـکی  زا  ندرب  تّذـل  قح  هنوگ 

، رهوش هزاجا  اب  نز  نتفر  نوریب  هقفن ، تخادرپ  لیبق  زا  تسا  بجاو  نآ  تیاعر  دوش و  یم 
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 ... . رهوش و زا  نز  تعاطا 

. دش دهاوخن  نانآ  هجوتم  مه  یمئاد  جاودزا  ياه  تیلوئسم  و  دنوش ، یم  مرحم  مه  هب  نیجوز  دوش ، هدناوخ  تقوم  دقع  رگا  اما 

. تسا رگیدکی  زا  نیجوز  يدزمان  نارود  رد  عورشم  ياه  هدافتسا  تقوم ، دقع  يدربراک  دراوم  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دش  نشور  سپ 

هفیطل

نودـب نم  دزمان  ارچ  هک  تخادـنا  هار  ادـص  رـس و  لیماف  نیب  رد  شبآم  سدـقم  رهوش  تفر . شیومع  هناخ  هب  يدزماـن  هرود  رد  يرتخد 
طیارـش نیا  تقوم  دـقع  رد  تفگو  دیـشک  رانک  ار  وا  یناحور  یندوشخبان . گرزب و  تسا  یهاـنگ  نیا  هتفر  شیومع  هناـخ  هب  ما  هزاـجا 

ییاج ما  هزاجا  نودـب  دـیابن  تسا ، نم  لام  وا  مرادـن  راک  ار  تقوم  ریغ  تقوم و  نم  هک  درب  الاب  ار  شیادـص  رورغم  ناوج  درادـن . دوجو 
! دریگب هزاجا  نز  زا  دیاب  درم  تسا  نامزلارخآ  نیا  ینک  یم  هابتشا  ناوج  يآ  تفگ : نازرل  يادص  اب  يدرمریپ  دورب .

لاصو قوش 

ناشیاهوزرآ اه و  هتساوخ  زا  یشخب  دنشاب و  هتشادن  جاودزا  قوش  يرسپ  رتخد و  رگا  دنسپ . دروم  هتساوخ  وزرآ و  زا  تسا  ترابع  قوش 
. تشاد دهاوخن  يرابرپ  جیاتن  جاودزا  نیا  دننیبن ، جاودزا  هنییآ  رد  ار 

رد دنـشاب . هتـشاد  ناـش  ناـج  قمع  رد  ار  رگیدـمه  لاـصو  قوش  تسیاـب  جاودزا  هب  هقـالع  قشع و  رب  نوزفا  رـسپ  رتـخد و  یناور  رظن  زا 
هک تساجنیا 
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. دز دهاوخ  مقر  ار  ناوج  ود  تشونرس  تبحم  قشع و  قوش ، روش و 

: تسا يرورض  هتکن  ود  هب  هجوت  اما 

قوشعم کی  اهنت  قشاع  هک  دینکن  رکف  دنک . مرگ  ار  اه  يدرـس  دـشوجب و  دـیاب  هراومه  تسا و  ناسنا  یگدـنز  ياهزاین  زا  یکی  قشع   1
جوا يوکـس  کی  قشع  هصالخ  نآ و . ...  رگید  عون  زا  هتبلا  زین  دـنزرف  هب  دزرو  یم  قشع  رـسمه  هب  هک  هنوگ  نآ  هن ، دـشاب  هتـشاد  دـیاب 

. دریگب تراسا  هب  ار  ناسنا  هک  نادنز  لولس  کت  کی  هن  تسا ، نتفرگ 

قیـال لاـمک  هب  قشع  ادـخ ، هب  قشع  نآو  دوش  یقیقح  قشع  عناـم  دـیابن  قـشع  نیا  تسا  يزاـجم  قـشع  تسا  ثحب  دروـم  هک  یقـشع   2
. تسا نیمز و ...  رد  ادخ  ناگدنیامن  نید و  نایاوشیپ  هب  قشع  تیناسنا ،

قشع

رد ار  دوخ  شمارآ  دـنیب و  یم  قوشعم  رظنم  رد  ار  دوخ  هراومه  هک  قوشعم  هب  قشاـع  ندـش  هتفیـش  یگتخاـبلد و  زا  تسا  تراـبع  قشع 
بانتجا قشع  لآ  هدیا  جاودزا  کی  رد  نیاربانب  دنا .  هتفگ  هَقَشَع  دچیپ  یم  ناتخرد  هب  هک  ار  یهایگ  ور  نیازا  دنک ، یم  ساسحا  وا  رانک 

ترارح شخب و  ینـشور  قشع  دریگ . یم  ناماسورـس  ناوج  ود  كرتشم  یگدـنز  هک  تسا  نیتسار  بان و  قشع  وترپ  رد  تسا و  ریذـپان 
وا هراومه  دنک و  یم  بذج  ار  هتخابلد  قشاع  سیطانغم ، دننامه  قشع  دناشک ، یم  قوشعم  لد  هناخ  ناهن  ات  ار  قشاع  قشع  تسا ، نیرفآ 

شومارف اما  درک . دهاوخ  ظفح  شرانک  رد  ار 
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هک دوب  یقیقح  قشع  يرآ  . دش دهاوخ  شومارف  يزاجم  قشع  دمآ  نایم  رد  یقیقح  قشع  ياپ  هاگره  تسا و  يزاجم  قشع  نیا  هک  مینکن 
قـشع ناما  یب  ياه  هلعـش  رد  ینالوط  ناـیلاس  اـخیلز  اـما  دیـشخب ،  تاـجن  اـخیلز  يزاـجم  قشع  نازوس  شتآ  زا  ار  وا  تخاـس و  فسوی 

یم یناف  نآ  رد  ار  دوخ  تسیاب  یم  هک  دیسر  فسوی ) دوخ (  ینامرآ  قوشعم  لاصو  هب  دش و  ناوج  هرابود  ات  تخوس  یم  دوخ  يزاجم 
ار وا  دمآ و  اخیلز  غارـس  هب  ناهگان  باهـش ، دننامه  دوب ، هدرک  ظفح  شناگدـید  يور  ار  فسوی  هراومه  هک  یقیقح  قشع  نامهاما  درک 

یم ار  فسوی  هن  رگید  ودیشیدنا  یمن  يزیچ  چیه  هبوازج  هک  درک  یقیقح  قوشعم  هتفیـش  ار  شدوجو  مامت  درب و  الاب  تیدوبع  كالفا  ات 
. درک یم  ار  شروصت  یتح  هن  دینش و  یم  ار  شیادص  هن  دید و 

يزاب قشع 

. دراد لابند  هب  ار  یناوارف  ياهرطخ  قشع  نیا  دوش  یم  هدـناشک  ههاریب  هب  لوقعم  یلـصا و  ریـسم  زا  دوش و  یم  هچیزاب  قشع  دوخ  یهاـگ 
ياهـشزرا نامیا ، تسا ، نکمم  هار  نیا  رد  هک  دنا  هداد  رارق  ناش  فده  یتح  هشیپ و  ار  يزاب  قشع  هزره ،  فده و  یب  ياه  ناسنا  ایوگ 

اهنت هن  دنمدرخ  ناهاگآ  دـنزابب . يزاب  قشع  رامق  هب  ار  دوخ  ناج  یتح  یگداوناخ و  تیـصخش  تیثیح ، وربآ و  ییاراد ، تورث و  یناسنا ،
. دننازیرگ هورگ  نیا  زا  هک  دنتسین  هنوگ  نیا 

هجوت دـیاب  ناوجوتو  دنتـسه ، جاودزا  زا  شیپ  ِقشع  رگزاـغآ  دوخ  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنز  نارتـخد و  نیرتکاـنرطخ  هک  نیا  مهم  هتکن 
هتشاد
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هتخادنا ماد  هب  زین  ار  يرگید  ياه  قوشعم  دوب ، یهاوخن  وا  قوشعم  وت  اهنت  تسا  هدش  وت  قشاع  همشرک  زان و  اب  هک  يا  هتخابلد  نآ  یشاب 
نادنز هب  ار  رگید  یخرب  هداد و  نتـشک  هب  ار  یخرب  هتخادـنا  مه  ناج  هب  ار  هتخاب  دوخ  ياه  قوشعم  زاب  سوه  زرو  قشع  هجیتن  رد  تسا .

. تفرگ دهاوخ  تراسا  هب  ار  رگید  قوشعم  دوخ  داتسرف و  دهاوخ 

هن جاودزا ، زا  شیپ  قشع 

قـشع نیا  دـنهد  یم  لد  سکان  سک و  ره  هب  دـنزرو و  یم  قشع  یـسک  ره  هب  زور  ره  دـنوش و  یم  ملاسان  قشع  ریـسا  ناناوج  زا  یخرب 
ندـیزرو قشع  یـسانش  ناور  رظن  زا  هتـسیاش . قوشعم  قشاـع و  هن  تسا و  ملاـس  قشع  هن  دراوم  هنوگ  نیا  رد  تسا  یگ  هزره  نیا  تسین 

ساسا و یب  ياه  سوه  يور  يا  هبرجت  یب  ناوج  هاگره  تسا ، یناور  لالتخا  عون  کی  يدزمان  اـی  شنیزگ و  زا  شیپ  یباـیزرا ، زا  شیپ 
ُّبُح  » اریز دـنام  دـهاوخن  یقاب  یبایزرا  قیقحت و  هنیمز  رگید  دـنیب و  یمن  ار  وا  ياه  یتساک  دـش  هتخابلد  یـسک  هب  بولطمان  ياه  هزیگنا 

وا هب  دـید و  یم  اـبیز  ار  یلیل  هوک  گـس  یتـح  زیچ و  همه  نونجم  دـنک  یم  رک  روک و  ار  ناـسنا  زیچ ، ره  یتـسود  ُّمُِصی » یِمُعی و  ِئیَّشلا 
. دیزرو یم  قشع 

یب هزره و  قشع  اب  هک  یجاودزا  تخیر . دهاوخ  ورف  یشزغل  كدنا  اب  درادن  مکحم  هدولاش  هک  ییانب  ره  هک  تسا  هدش  تباث  هبرجت  اب  و 
 ...( يرهم و یب  دوبمک ، هیالگ ، دننامه   ) دابدنت كدنا  اب  تسا ، هتفرگ  ناماس  هیاپ 
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. دیشاپ دهاوخ  مه  زا 

. تسا زیگناداـسف  كاـنرطخ و  هکلب  بولطماـن  دودرم و  عرـش  لـقع و  رظن  زا  رـسمه  شنیزگ  باـختنا و  زا  شیپ  ِقشع  هک  نیا  هجیتـن  رد 
هوشع ره  رب  و  دنوش ، یم  قشاع  ییوربا  مشچ و  ره  هب  همانرب  فده و  نودب  ریبدت و  نودب  دنا ؛ قشع  هاگـششوج  ایوگ  اه  ناسنا  زا  یخرب 

. دوب دنهاوخن  شیب  ینارگیزاب  نانآ  دنهد . یم  لد  يرگ 

هفیطل

، دوب هچ  اه  هقوشعم  لمعلا  سکع  تفگ : اهنآ  زا  یکی  ما . هدـش  رتخد  شـش  قشاـع  نونک  اـت  نم  تفگ : راـختفا  اـب  شناتـسود  هب  یناوج 
!!!؟ یقوشعمو قشاع  بجعو  قشع  بجع  : دنتفگ دندیدنخ  همه  دنراد ، ربخ  مقشع  زا  هن  دنسانش و  یمن  ارم  نانآ  تفگ :

يرآ شنیزگ ؛ زا  دعب  قشع 

شنیزگ تخانش ، یبایزرا ، زا  سپ  اما  دش ، دنهاوخن  راتفرگ  هزره  ياه  قشع  ماد  رد  رگن  هدنیآ  گنهرفاب و  دنمدرخ ، رادم ، نید  ناناوج 
عورشم قشع  نیا  دنراد . یم  تسود  یگدنز  کیرش  ناونع  هب  ار  رگیدمه  دنزرو و  یم  قشع  ناشرـسمه  هب  هنالقاع  تناتماب و  يدزمان  و 

. دومرف دهاوخ  تیانع  شاداپ  رجا و  دنوادخ  هک  تسا  قشع  نیا  ربارب  رد  و  دنام ، دهاوخ  رادیاپ  تسا و  هنادنسپادخ  و 

ناش نانز  دیاب  اهدرم  هک  تسا  لدتعم  ملاس و  ّتبحم  نامه  قشع ، نیا 
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. تسا هدمآ  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  دنشاب . هتشاد  تسود  ار 

« ِءاسِّنلا ُّبُح  ِءاِیبنَالا  ِقالخَا  نِم   : » مالسلا هیلع  ِقِداَّصلا  مِامِالا  نَع  * 

.« تسا ناربمایپ  شور  قالخا و  زا  یتسود  نز  مالسلا « :  هیلع  قداص  ماما 

تسود رد  يور  هدایز  طارفا و  زین  مرحمان و  نانز  نتشاد  تسود  اما 

: تسا یتخبدب  هیام  عرش و  لقع و  فالخ  رسمه  نتشاد 

.« تسا ناقمحا  تلصخ  تداع و  نانز ، هب  یگتخابلد  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  * 

هفیطل

یتسود رد  يور  هدایز  رخآ  رهوش : یـشاب . هتـشاد  تسود  ارم  رتشیب  همه  زا  دوجو و  مامت  اـب  هک  مراد  راـظتنا  نم  تفگ : شرهوش  هب  ینز 
نینچ رگا  ًاعقاو  درم : دـیتسه . رادروخرب  تفـص  نیا  زا  یلاع  بانج  هک  مدـیمهف  جاودزا  لوا  زور  زا  نز : تسا . درم  تقامح  تمـالع  نز 

. مدرک یمن  جاودزا  امش  اب  مدوبن 

قشع نز و 

رایسب نز و  ترطف  قباطم  هشیدنا  نیا  دنرب . یم  جنر  تخس  شور  نیا  زا  دنـشاب و  قشع  رگزاغآ  هک  دنهاوخ  یمن  نانز  يواکناور  رظن  زا 
اب نانز  دنشاب و  قشع  رگ  زاغآ  دیاب  اهدرم  ینیوکت . تیاده  رظن  زا  تسا ، هدنزرا 
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. دنشاب ناشرسمه  قشع  يوگ  خساپ  تسیاب  ملاس  قشع  اب  ناش ، تیصخش  تیثیح و  ظفح 

تخـس ماد  نیا  و  دوـش ، زاـغآ  نز  فرط  زا  هک  تسا  یقـشع  ناـمه  لزلزتـم  قـشع  رادـیاپان و  قـشع  هک  تسا  هدـش  تباـث  مه  هبرجت  هب 
. دنک راتفرگ  مه  یندرکان  رواب  ياه  جنر  هب  ار  درم  تسا  نکمم  قوشعم ، درم  دش و  قشاع  نز  رگا  تسا . كانرطخ 

هفیطل

. مدش تا  هتخابلد  قشاع و  يداد  هیده  نم  هب  هک  ییوگنلا  نیا  رطاخ  هب  اما  یتسین  نم  قشاع  وت  مناد  یم  تفگ : شرهوش  هب  یسورع  هزات 
امـش قشاع  رگید  نم  نز : درکن . لوبق  درم  دـینک .  هیدـه  میاربرگید  يوگنلا  کی  درک  اضاقت  مناخ  دـعب  هتفه  کی  مرازگـساپس . رهوش :

تسشن و مرس  يالاب  وگنلا  کی  اب  شقشع  تلود  غرم  مراد  یبوخ  مناخ  هچ  هب  هب  درم : مرادن . تتسود  مه  هرذ  کی  یتح  چیه  هک  متسین 
« وگنلا هب  اه  مناخ  دنراد و  هقالع  وگدنلب  هب  اهدنوخآ  : » دنا هتفگ  هک  تسا  بلاج  درک !!!  زاورپ  وگنلا  کی  مان  اب 

هیرهم ای  رهم  مراهچ : لصف 

هراشا

دهاوخ نایب  راصتخا  تیاعر  اب  یبلاطم  هعماج  رد  دوجوم  ياه  شور  زین  رهم و  یخیرات  ریـسو  مالـسا  هاگدید  زا  رهم  هرابرد  لصف  نیارد 
. دش

مالسا رد  رهم  هاگیاج  شزرا و 

رد رهَم  تسا و  رهَم » عورشم «  تابجاو  نیرت  مهم  زا  جاودزا ، رما  رد 
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رهم ناونع  هب  دـقع  رد  هچ  نآ  ره  و  دـشاب ، دـیاب  نیجوز  قفاوت  اـب  اـهنت  رهم  تایـصوصخ  هزادـنا و  تسا . بجاو  یمئاد  تقوم و  جاودزا 
اب نآ  مامت  ای  رهم و  زا  یـشخب  دوخ  يراوگرزب  اب  نز  هک  نآ  رگم  دزادرپب ، ار  نآ  دراد  هفیظو  درم  تسا و  نز  ملـسم  قح  دوش  یم  نییعت 

: دیامرف یم  نآرق  رد  دنوادخ  دشخبب . تیاضر 

 ... « ًهَلِحن َّنِِهتاقُدَص  َءاسِّنلا  اُوتآ  َو  » 

هنحص اب  هن   ) رطاخ تیاضر  اب  ار  نآ  زا  يزیچ  نانآ  رگا  یلو )  ) دیزادرپب نانآ  هب  هیطع )، ای   ) ملـسم یهدب  کی  یناونع  هب  ار  نانز  رهم  و  » 
«. دینک فرصم  اراوگ  لالح و  دنشخبب ، امش  هب  يرگ ) هلیح  ییوگروز و  يزاس ،

تیلهاج رد  رهم 

: زا دنا  ترابع  یخرب  هک  دش  یم  لامعا  رهم  هرابرد  یطلغ  ياه  شور  تیلهاج  یناملظ  نارود  رد 

. درک یم  نیعم  ار  رهم  ای ... ناشردارب  ای  ردپ  هکلب  دنتشادن ، ار  ناشرهم  نییعت  قح  نارتخد   1

. تشادن يا  هرهب  دوخ  رهم  زا  رتخد  دوب و  شناگتسب  زا  رگید  یکی  ای  ردارب و  ای  ردپ ، فّرصت  رد  رتخد  رهم   2

یم رگیدمه  هب  ار  ناش  نارهاوخ  ای  نارتخد  نادرم  زا  یخرب  یهاگ   3
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ناونع هب  ار  نآ  مالـسا  تسا و  هدش  هتفگ  راغـش »  » دقع مان  هب  دقع  نیا  هک  تفرگ ، یم  رارق  لباقم  فرط  ِرهم  ناونع  هب  مادک  ره  دنداد و 
. درک مالعا  دودرم  عورشمان ، لمع  کی 

: هجوت

یم دزمان  رگیدمه  نارسپ  هب  ار  ناش  نارتخد  دننک و  یم  هقفاوم  مه  اب  هداوناخ  ود  اهاتـسور ، زا  یخرب  رد  یمالـسا و  عماوج  زا  یخرب  رد 
مالـسا رظن  زا  شور  نیا  دـننک . یم  نییعت  يدـقن  رتخد  دوخ  رظن  اـب  ار  نارتخد  زا  مادـک  ره  رهم  و  نارـسپ ، نارتخد و  تیاـضر  اـب  دـننک .

طیارشرگا اما  تسا . هتفرگ  تروص  یمالـسا  تاررقم  قباطم  نیفرط و  تیاضر  اب  لقتـسم  جاودزا  ود  تروص  نیا  رد  اریز  درادن  لاکـشا 
. دوب دهاوخ  ینوناقریغ  مارح و  دشاب  راک  رد  يرابجا  ای  دوشن و  تیاعر  یمالسا 

مالسا هاگدید  زا  رهم  دیاوف 

قوقح زا  یکی  هک  تسا ، هدرک  نیمأت  هتفرگ  رظن  رد  ار  وا  قوقح  هصرع  ره  رد  تسا ، لـئاق  تیـصخش  نز  يارب  مالـسا  هک  ییاـج  نآ  زا 
یم هراشا  یخرب  هب  اجنیا  رد  درب . یپ  نآ  یـشزرا  ياه  تمکح  رب  ناوت  یم  قیمع  دید  کی  اب  هک  تسا ، نز  يارب  رهم  عیرـشت  نز  ملـسم 

: دوش

هدش رادیدپ  مالسا  تاروتسد  وترپ  رد  يزاین  یب  تیصخش و  رورغ ، تمظع ، نز  يارب  هیطع » « = » هلحن  » ناونع هب  مه  نآ  رهم  عیرشت  اب  -1
اب هکلب  تفای ؛ تسد  وا  هب  ناگیار  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدنزرا  نز  هک  تسا 
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هک تسا  هدمآ  هَقُدَص »  » نآرق رد  هک  هنوگ  نآ  دراذگ . یم  شیامن  هب  ار  دوخ  نیتسار  قشع  دنک ، یم  نز  راثن  رهوش  هک  يا  هیطع  هیده و 
. تسا تقادص  ناشن 

. تسا هدرک  يراذگ  هیاپ  ًالمع  ار  نآ  هک  تسا  هتخانش  تیمسر  هب  اهنت  هن  ار  نز  يداصتقا  لالقتسا  رهم ، عیرشت  اب  مالسا  - 2

. دوش یم  هتخانش  تیمسر  هب  زین  نز  یقالخا  يدرف و  لالقتسا  تسا ، نز  نآ  زا  تیحالص  مامت  رهم ، نییعت  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  - 3

زا یخرب  نوچ  تفر ؛ دـهاوخن  قالط  غارـس  هب  درم  يا  هناـهب  ره  هب  هک  یتیثیح  تینما  هناوتـشپ  مه  تسا ؛ هناوتـشپ  کـی  نز  يارب  رهم  - 4
هناوتـشپ مه  و  درک ، دـهاوخ  ناریو  ار  شا  هدوناخ  نوناک  قـالط  اـب  دـشابن  رهم  هلئـسم  رگا  هک  دنتـسه  فدـه  یب  اـی  سوهلاوب و  نادرم ،

. دنامن ناماسورس  یب  وا  یگدنز  دشابن و  یلاخ  نز  تسد  يا  هثداح  زورب  تروص  رد  هک  يداصتقا 

هتسیاش دننک [ »...  تراجت  هلماعم و  دنناوت  یمن  نانز  هک  تسا  نیا  رهم  ياه  هفسلف  زا  یکی  تسا ...« : تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  * 
.[ دننک یگدنز  هنادنموربآ  شیوخ  رهَم  نامه  اب  هک  تسا 

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  نز  يداصتقا  لالقتسا  يداصتقا و  هناوتشپ  نامه  تیاور  نیا  رد  - 5
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دهاوخ ار  نانآ  تراسخ  ناربج  هنامرتحم  ریبدـت  اب  هک  تسا  رهَم  دوش و  یم  نانز  هجوتم  ریذـپان  ناربج  تراـسخ  هداوناـخ  لیکـشت  رد  -6
. درک

رهم تیفیک 

ياه لوپ  هرقن ، ـالط ، زا  ار  رهم  ناوت  یم  سپ  تسا ؛ هدـشن  رکذ  يزیچ  مالـسا  رد  تیمک  اـی  تیـسنج  رظن  زا  اـما  تسا  بجاو  رهم  لـصا 
. دشاب هب  ینتعم  لالح و  دیاب  اما  داد  رارق  عورشم و ...  رنه  طخ ، میلعت  نآرق ، میلعت  باتک و  هزاغم ، نیمز ، هناخ ، جیار ،

رهم هزادنا 

. دراد درم  ندرک  لوبق  نز و  تیاضر  هب  یگتسب  اهنت  تسا  هدشن  نییعت  بجاو  رهم  هزادنا  مالسا  هاگدید  زا 

بحتـسم نآ  تیاعر  هک  دشاب ، یم  مهرِد » ات 500   490» تسا هداد  رارق  تنـس  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هَّنُّسلارهم  اما 
. تسا

رتافصاب یگدنز  رت ، مک  رهم 

درم هدـهع  رب  نز  رهم  هک  تشاد  هجوت  تسیاب  تسا و  رهم  تقوم ) ای  مئاد   ) جاودزا رد  قوقح  نیرتمهم  زا  یکی  هک  دـش  نشور  اجنیا  اـت 
نز تروص  نیا  ریغ  رد  و  دوش ، یم  تخادرپ  رهم  ّتیم ، لاـم  لـصا  زا  شگرم  زا  سپ  دزادرپن ، ار  دوخ  نز  رهم  یـسک  رگا  تسا . بجاو 

باوج دیاب  هدش  راتفرگ  تمایق  رد  رهوش  و  درک . دهاوخ  همکاحم  زیخاتسر  زور  رد  ار  وا 
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 ... . دیوگب

ثعاب دایز  رهم  اریز  دوش ؛ نییعت  رتمک  رهم  هک  درک  شالت  تسیاب  رهوش ، یلام  تیعـضو  يداـصتقا و  یعاـمتجا ، طیارـش  هب  هجوت  اـب  اـما 
. دش دهاوخ  یگدرزآ  هنیک و  هدقع ،

« ُهُرَسیَا ِقادِّصلا  ُریَخ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  نَع  * 

.« تسا نآ  نیرت  کبس  رهم  نیرتهب   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

.« دشاب یم  شرهوش  زا  ینامرفان  وا و  هیرهم  ندوب  دایز  نز  یگتسیاشان  یموش و  زا  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  * 

دایز رهم 

هک تسا  نیا  تسا  هجوت  لباق  یتخانش  ناور  دید  اب  هک  يدراوم  زا  یکی  تسا . هدش  عیرـشت  تمکح  ساسا  رب  یمالـسا  ياه  همانرب  مامت 
( تسین یمیرحت  عنم  هتبلا  . ) تسا هدش  عنم  دایز  رهم 

« دوش یم  ینمشد  بجوم  هک  دینکن  دایز  ار  اه  هیرهم  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  * 

اب شرهوش  درکن . مک  مه  هکـس  کـی  یتح  تفرگ  تروص  هک  يداـیز  ياـه  تبحـص  اـب  و  دوب ، هتـشون  داـیز  ار  دوخ  رهم  یمناـخ  رتخد 
یتحاران
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دنلب شیاج  زا  رتخد  درک !!!  مهاوخ  هایـس  ار  شراگزور  مربب  هناخ  هب  ار  وا  یتقو  مرادـن . يا  هراچ  هک  منک  یم  لوبق  نم  دیـسیونب  تفگ :
دروخ و مه  رب  ًـالماک  هلماـعم  هجیتـن  رد  مرادـن . لوبق  ار  جاودزا  لـصا  نم  سپ  یهاوخ ، یم  نمـشد  یهاوخ  یمن  رـسمه  وت  تفگ : دـش 

باختنا يرگید  رهوش  رتخد ،

.[ تخیر مه  رد  هداوناخ  نوناک  دروم  یب  فرح  کیاب  درک [.

تناید ِنوناک  ِنادزد 

. دنا هدش  هتخانش  دزد  ناونع  هب  دننز  یم  زاب  رس  ناشرسمه  رهم  نداد  زا  هک  یناسک  مالسا  رظن  زا 

« ُهَءاضَق ِونی  َمل  َو  َنادَتسا  ِنَم  َِکلاذَک  َو  ِءاسِّنلا  ِروُهُم  ُّلِحَتسُم  َو  ِهاکَّزلا  ُِعنام  ٌهَثالَث : ُقاَّرُّسلَا   : » مالسلا هیلع  ِقِداَّصلا  ِمامِالا  نَع  * 

يانب دنریگ و  یم  ضرق  هک  یناسک  دنناد و  یم  لالح  ار  نانز  رهم  هک  یناسک  دنهد و  یمن  تاکز  هک  یناسک   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما 
.« دنتسه نادزد  نیرت  كانرطخ  زا  دنرادن  ار  نآ  تخادرپ 

باتک  ) دنروآ یمن  ناش  ياه  همان  تیصو  رد  یتح  دنشاب و  یمن  نویدم  ایوگ  هدوبن و  ناش  نارـسمه  رهم  رکف  هب  ًالـصا  هدع  کی  یتسار 
دوخ و يارب  عرـش  فـالخ  مارح و  روط  هب  دـنرادن و  لاـس  باـسح  یخرب  زین  و  دـییامرف ) هعلاـطم  ار  فـلؤم  ملق  هب  تیـصو ...  روتـسد و 

یم جرخ  شا  هداوناخ 
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. دش دنهاوخ  یهلا  باذع  لوزن  زاس  هنیمز  اه  تنایخ  هنوگ  نیا  يرآ  تسا ؛ هتفرگ  ار  هنسحلا  ضرق  ياج  يراوخ  ابر  نانچ  مه  دننک و 

رهَم ندیشخب 

صـالخا و ّتبحم ، نتـشاذگ  شیاـمن  هب  رهوـش و  يدونـشوخ  دـنوادخ ، ياـضر  يارب  هک  تسا  نیا  نز  ياـهراک  نیرت  هتـسجخ  زا  یکی 
تخادرپ نامرف  زا  سپ  نآرق  رد  دنوادخ  دوش . لئان  يا  هژیو  شاداپ  رجا و  هباتدشخبب  شرهوش  يارب  ار  شا  هیرهم  زا  یشخب  لد ، يافص 

اراوگ لـالح و  دـننک ، شـشخب  رطاـخ  تیاـضر  اـب  ار  رهم  زا  يزیچ  ناـنز )  ) اـهنآ رگا  دـیامرف «: یم  بجاو  یهدـب  کـی  ناونع  هب  هیرهم 
!« دینک فرصم 

مامت دنـشاب و  دوخ  هدنیآرکف  هب  دیاب  اه  نز  زین  دـشاب و  هارکا  يور  زا  دـیابن  نیباک  هیرهم و  ندیـشخب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نآرق  هیآ  زا 
. دنراد هگن  دوخ  یترخآ  ییایند و  هدنیآ  يارب  ار  يرادقم  هکلب  دنشخبن ؛ ار  ناشرهم 

رهم ندرک  هلماعم 

هب ارم  نآ  ضوع  رد  مشخب  یم  امـش  هب  ار  رادـقم  نالف  دوخ  رهم  زا  نم  دـنیوگ  یم  ًالثم  دـننک ، یم  هلماعم  ار  ناشرهم  اه  مناـخ  زا  یخرب 
ضوع رد  ای  دشاب ، میارب  هیراج  هقدص  هک  دیهدب  لوپ  غلبم  نالف  هسردم  هینیسح ، دجسم ، نتخاس  يارب  ضوع  رد  ای  دیربب ، البرک  ای  هکم 

. تسا هدنزرا  عورشم و  هلماعم  نیا  . دسرب میارب  نآ  باوث  هک  دینک ، فقو  ینید  باتک  ای  نآرق  دلج  دنچ  رهم ،
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هفیطل

درک و لوبق  ناشیا  دربب . مردپ  هناخ  هب  ارم  رابکی  یهام  ضوع  رد  هک  ما  هدیشخب  مرهوش  هب  ار  دوخ  رهم  نم  هک  درک  یم  تیاکش  یمناخ 
نیشام اب  هقیقد  تسیب  مناخ  ردپ  هناخ  ات  رهوش  هناخ  هلصاف  . ) دهد یمن  مه  هزاجاو  هدربن  مردپ  هناخ  هب  ارم  ، راب کی  زج  هام  شـش  نیا  رد 

مردپ هناخ  هب  یـسک  هچ  ارم  مربب !؟ تردپ  هناخ  هب  ار  وت  نم  دیوگ : یم  ادصورـس  اب  ربب  ارم  منک  یم  اضاقت  هک  رابره  رتمولیک )»  25 دوب «.
!!!؟ دربب

هیریخ روما  ضوع  رد  رهَم  ندیشخب 

امش دیوگ  یم  رهوش  ضوع  رد  دنشخب و  یم  ناشرهوش  هب  ار  ناشرهَم  مامت  ًانایحا  ای  رهَم و  زا  یشخب  يوقت  اب  رادم و  نید  نانز  زا  یخرب 
. دیشاب کیرش  مهد  یم  ماجنا  تاقدص  هیریخ و  ياهراکو  یلام  قافنا  هچ  نآ  رد 

، دهد یم  ماجنا  درادن  قح  نز  رب  رهوش  هک  ار  ییاهراک  دشک و  یم  تمحز  هناخ  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  نز  هک  تفگ  دیاب  دروم  نیا  رد 
ماجنا يارب  یناوت  ای  همانرب و  هنوگ  چیه  رهوش  هک  يدراوم  رد  زین  دنهدب و  بیرف  ار  نانآ  اهدرم  دیابن  تسا و  کیرش  نآ  هیریخ  روما  رد 

. درادن هیریخ  روما  هعفنملا و  ماع  ياهراک 

نآرق و ندرک  فقو  تعاضب ، یب  نارتخد  هیزیهج  هسردم ، هینیـسح ، دجـسم ، نتخاس  لثم  هدرتسگ  هداعلا و  قوف  مهم ، هیریخ  روما  رد  اما 
رهوش رگا  دریگ ، یم  تروص  دایز  ياه  هنیزه  اب  هک  هاگنامرد  نتخاس  باتک ،
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. دوب دهاوخ  اج  هب  دزاسب  کیرش  شرهم  ندیشخب  ضوع  رد  ار  شرسمه 

هفیطل

نامه زا  نم  مشخبب . مه  ار  رگید  فصن  هک  دنک  یم  تیذا  ارم  ناشیا  ما ، هدیشخب  مرسمه  هب  ار  مرهم  فصن  نم  هک  تشاد  تیاکش  ینز 
مادک مناخ : ما . هدرک  کیرش  هناخ  هیریخ  روما  رد  ار  امش  نم  يا  هدیـشخبن  ناگیار  رهوش : منامیـشپ . ما  هدیـشخب  ناگیار  هک  رهم  فصن 

یتح نامورحم و  نامیتی ، نارامیب ، نامرد  يارب  ادـخ ، يارب  یفرـصم  امـش  مینک ، یم  یگدـنز  مه  اـب  هک  لاـس  تفه  نیا  رد  هیریخ ؟ روما 
يرآ مناخ : مدیرخ !!! مردام  ردپ و  يارب  جنرب  ولیک  ود  لاس  ِلوا  دیراد ؟ ربخ  اجک  زا  امـش  رهوش : دیا . هتـشادن  دوخ  تردام  ردـپ و  يارب 

!!! دش دهاوخ  نم  ِلام  نآ ، فصن  هک  دیدز  یلیس  کی  هقدص  کمک و  ياج  هب  مه  ار  هراچیب  يادگ 

تازاجم نیرت  تخس  رهم و 

يداصتقا لالقتسا  ساسا  یگدنز و  هناوتشپ  مهم و  عورشم ، رما  کی  رهم  هک  دش  نیا  شا  هجیتن  هصالخ و  دش  تبحـص  رهم  هرابرد  هچنآ 
. دزادرپب ار  نآ  رهوش  دیاب  تسا و  بجاو  دوش  یم  نییعت  تقوم ) مئاد و  زا  ّمعا   ) دقع رد  هک  رهم  تسا . نز 

تازاجم هدش و  نویدم  راکهانگ و  دزاسب  مهارف  ار  هدش  نییعت  ِرهم  ندرب  نیب  زا  هنیمز  دیدهت و ...  روز ، گنرین ، هلیح و  ره  هب  رهوش  رگا 
. ناوتان فیعض و  ناسنا  رب  تسا  یملظ  دوخ  زین  تشاد و  دهاوخ  ینیگنس 
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...« ٍناز ِهللا  َدنِع  َوُهَف  اهَرهَم  ًهَأَرِما  َمَلَظ  نَم   :» ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  * 

ملظ و دوخ  رسمه  هب  هیرهم  هرابرد  هک  يدرم  ره   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

: دیوگ یم  وا  هب  دنک و ] یم  همکاحم  ار  وا   ] تمایق رد  دنوادخ  و  دوش ، یم  بوسحم  راکانز  دنوادخ  دزن  وا  دهدن ، ار  وا  رهم  دـنک و  متس 
 ....( ِیتَمأ َتمَلَظ  َو   ) يدرکن لمع  نم  دهع  هب  وت  مدرک و  جیوزت  رهم ] ندادرارق  و  نامیپ [  دـهع و  اب  دوخ  زینک  هب  ار  وت  نم  نم ، هدـنب  يا 

َیِلا ِِهب  َِرُما   ) دنامن یقاب  وا  تانسح  رگا  دوش ، یم  هداد  وا  نز  هب  رهم  ضوع  رد  هدش  هتفرگ  وا  تانـسح  زا  سپ  يدرک ، متـس  نم  زینک  هب  و 
لاؤس دروم  دنوادخ  دهع  انامه  تسا ، هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  دنرب و  یم  شتآ  هب  ادخ  دهع  نتـسکش  يارب  ار  وا  ِدـهَعِلل )...  ِِهثکَنب  راَّنلا 

.« دش دهاوخ  عقاو 

يدزمان نارود  مجنپ : لصف 

هراشا

یقالخا رظن  زا  یـسانش و  ناور  رظن  زا  هک  تشاد  میهاوخ  ناـیب  ار  یلئاـسم  تسا  جاودزا  ياـه  نارود  نیرت  ساّـسح  زا  هک  لـصف  نیا  رد 
. تسا زاس  تشونرس  ناوارف و  تیمها  ياراد 

يدزمان نارود  تیساّسح 

زار تبحص ، دمآ ، تفر و  رگیدمه  اب  یگدنز ، کیرش  زار و  مرحَم  یعرـش ، مرحَم  ناونع  هب  نیجوز  یتقوم  ای  یمئاد  دقع  داقعنا  زا  سپ 
، لد

يدزمان نارود  مجنپ : www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 96 

http://www.ghaemiyeh.com


86 ص :

. دننک یم  زاغآ  ار  حازم و ...  یخوش و 

هناهاگآان هناهاگآ و  ياه  هبحاصم  اه ، دیدزاب  دـید و  اه ، ترفاسم  اه ، شدرگ  هک  دنـشاب  رایـشوه  رادـیب و  تسیاب  نیفرط  هلحرم  نیا  رد 
ًانایحا ای  دوش و  یم  راوتـسا  مکحم و  كرتشم  یگدنز  داینب  ای  هک  تسا  ساّسح  هرود  نیمه  رد  تسا ، زاس  تشونرـس  هّجوت و  لباق  ًادـج 

. لزلزتم

یلـص مرکا  ربمایپ  تسا  هدومرف  ابیز  هچ  و  تسا ، اه  یبارخ  اه و  یناریو  أشنمرـس  يراوخ و  تلذ ، هیام  طیرفت  طارفا و  اه  همانرب  ماـمت  رد 
دهاوخ هراشا  ًادـعب  هراب  نیا  رد  تسا ». اه  نآ  يور  هنایم  اه  همانرب  اهراک و  مامت  نیرتهب  « » اهُطاَسوَا ِرُومُالا  ُریَخ  َو   : » ملـس هلآ و  هیلع و  هللا 

. دش

لد هداس  جوز 

دوخ رسمه  هب  ار  دوخ  ناگتسب  یتح  هداوناخ و  دوخ و  ياهزار  رارـسا و  مامت  ؛ تسا هجوت  یب  لد و  هداس  اه  نآ  زا  یکی  ای  نیجوز  یهاگ 
. درب یم  لاؤس  ریز  ار  شا  هداوناخ  دوخ و  دنک و  یم  تبحص 

. دراد يدج  هجوت  نآ  يور  مالسا  هک  تسا  یمهم  فیاظو  زا  یکی  رارسا  ظفح 

« ٌطوُقُس ِّرِّسلا  ُءاشِفا   : » مالسلا هیلع  ِِقِداََّصلا  ِمامِالا  نَع  * 

.« تسا طوقسو  نداتفا  هیام  زار  ندرک  شاف   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  -
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نایرج وت  ریغ  ياهگر  رد  دـیابن  سپ  تسا ، وت  نوخ  زا  یئزج  وت  زار  : » دـیامرف یم  ییابیز  نایب  کی  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زین  و  * 
.« دبای

هفیطل

یسک هب  تسا  مهم  ياهزار  زا  نیا  مناخ : رتخد  دیتشاد . راگتساوخ  دنچ  امش  نم ، زج  تفگ : يدزمان  زور  نیمّود  رد  شرـسمه  هب  یناوج 
راگتـساوخ نم  رتـخد : مشَچ . رهوش : دـییوگن . یـسک  هب  هک  نیا  طرـش  هب  رتـخد : . وگب نم  هب  متـسه  زار  لـها  نم  رهوش : تفگ . مهاوـخن 

( دش ییادج  ثعاب  رما  نیمه  ًادعب  !!! ) دندرکن لوبق  نانآ  یلو  مدوب  رسپ  تشه  راگتساوخ  مدوخ  اما  متشادن 

وج هناهب  جوز 

ناونع هب  دشاب ، شرسمه  هداوناخ  هزات  وضع  یگدنز و  کیرش  کی  ناونع  هب  هک  نآ  ياج  هب  تسا و  هناهب  لابند  نیجوز  زا  یکی  یهاگ 
رد ار  یگدنز  هنارظن  گنت  لقادح  ای  هناضرغم و  ياهراتفر  اب  صاخـشا  هنوگ  نیا  تسا . اه  یتساک  لابند  هبو  صقاون  یپ  رد  محازم  کی 

شتآ دننامه  اه  نظ  ءوس  اه و  ینامگدـب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  ،و  دـننک یم  جـنر  هب  لیدـبت  ار  جاودزا  يداش  یتح  خـلت و  يدزمان  هرود 
كانرطخ گرزب و  هانگ  ینامگدـب  نظ و  ءوس  مالـسا  رظن  زا  دنـشک . یم  شتآ  هب  ار  یگداوناـخ  نوناـک  یگدـنز و  ياـه  داـینب  نازوس ،

. تسا هدش  یفرعم 

« ِّنَّظلا ِءوُس  َعَم  َنامِیا  ال   : » مالسلا هیلع  َنینِمؤُملاِریمَا  نَع  * 
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.« تسین راگزاس  ینامگدب  اب  نامیا ،  : » مالسلا هیلع  نانمؤم  ریمأ  - 

.« دوش یم  اهیدب  عاونا  هب  ندروآ  يور  ثعاب  و  دشاپ ) یم  مه  زا  ار  یگدنز  . ) دنک یم  هابت  ار  اهراک  ینامگدب  : » تسا هدومرف  زین  و  * 

. دنزیهرپب ینامگدب  زا  دنشاب و  نیب  شوخ  مه ، ناگتسب  رگیدمه و  هب  تسیاب  درم  نز و  نیاربانب 

.« تسا نید  تمالس  لد و  شیاسآ  هیام  ینیب  شوخ  : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  * 

گنرز جوز 

هک دـننک  یمن  ینیرفآ  لکـشم  اهنت  هن  يدزمان  هرود  رد  دنتـسه ، رادروخرب  بوخ  شنیب  شناد و  درخ ، زا  هک  نارتخد  نارـسپ و  زا  یخرب 
. دننک یم  زیهرپ  یگدز  باتش  زا  و  هدرک ، لح  تفارظ  اب  هنالقاع و  ریبدت  اب  ار  تالکشم  زا  يرایسب 

نودب تفرگ و  دنهاوخن  رارق  نیـضرغم  ياه  ینکـشراک  ءوس و  تاغیلبت  ریثأت  تحت  هدوب و  ناشیاه  همانرب  هیلک  هجوتم  گنرز  ياه  جوز 
. دننک یم  بانتجا  هنالوجع  ياه  تواضق  یگدز و  باتش  بولطمان و  ياه  يریگ  هدروخ  زا  زین  تفرگ و  دنهاوخن  میمصت  قیقد  یبایزرا 

« َُللَّزلا ُُرثکی  ِلَجَعلا  َعَم   : » مالسلا هیلع  یلَع  نَع  * 
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.« دنوش یم  دایز  اه  شزغل  یگدز  باتش  اب   : » مالسلا هیلع  یلع  ماما 

يدزمان نامز  فیاظو  نیرت  هتسجرب 

هراشا

ارذگ روط  هب  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  اه  نآ  تیاعر  هک  دـنراد  یفیاظو  رتخد  رـسپ و  يدزمان  هرود  رد 
. دوش یم  هتخادرپ 

اهشزرا ظفح 

هلیـسو و   ) شـشوپ ساـبل و  اـهنز ، « » َّنُّهَل ٌساـِبل  ُمتنَا  َو  مُّکَل  ٌساـِبل  َّنُه   » تسا هدرک  یفرعم  رگیدـکی  ساـبل  ار  نیجوز  نآرق  هک  هنوگ  نآ 
زا ناسنا  ظفاحم  ششوپ و  نیرت  هدنزرا  سابل  دیتسه ». نانآ  يارب  تنیز ) هلیسو  و   ) ششوپ سابل و  اهنز  يارب  امش  دنیامش و  يارب  تنیز )

ظفح رارسا  قودنـص  شـشوپ و  دننامه  ار  رگیدکی  رارـسا  دنـشاب و  اهیراوگان  زا  رگیدمه  ظفاحم  تسیاب  درم  نز و  . تسا امرـس  امرگ و 
رد ساـبل  نآ ، رب  نوزفا  و  دنـشاب . رگیدـمه  یگتـسارآ  هلیـسو  نیجوز  تسا  هتـسیاش  هک  تسا  ییاـبیز  تنیز و  هلیـسو  ساـبل  زین  دـننک و 

. ریذپان بانتجا  تسا  یترورض  سابل  دننامه  ندرک  جاودزا  نیاربانب  تسا ؛ زاین  کی  یگدنز 

اه تمرح  ظفح 

چیه رد  دنـشاب و  سانـشدح  حازم  یخوش و  رد  یتح  دـننک و  ظفح  ار  رگیدـکی  تمرح  هک  دـننک  نیرمت  دـیاب  نیجوز ، يدزمان  هرود  زا 
یطیارش
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فرـش تیثیح و  یتح  تیمیمـص و  افو ، رهم ، قشع ، هک  تسا  ینازوس  شتآ  دننامه  ینکـش  تمرح  هک  اریز  دـنورن ؛ نوریب  بدا  هریاد  زا 
هداوناخ ِرپس  نوچمه  ار  اه  تمرح  دننکن و  ینکش  تمرح  یطیارش  چیه  تحت  هک  دنشاب  مّمـصم  تسیاب  نارـسمه  دنازوس . یم  ار  ناسنا 

. دننادب

غورد زا  زیهرپ 

هاگره دزیر . یم  مهرد  ار  یگدـنز  نوناـک  تسا و  كاـنرطخ  تخـس  غورد  هک  دـنربب  هاـنپ  غورد  هب  دـیابن  یطیارـش  چـیه  تحت  نیجوز 
. دنام دهاوخن  یقاب  يزیچ  رگید  دورب  نیب  زا  دامتعا 

.« دنک یم  هابت  ار  زیچ  همه  غورد   « » ٍئیَش ِّلُک  ُداسَف  ُبذِکلَا  مالسلا « :  هیلع  یلَع  نَع  * 

.« شتآ باذع  ترخآ ، رد  تسا و  گنن  ایند  رد  نتفگ ، غورد  : » تسا تیاور  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  زین  و 

يریذپ رذع 

ترذـعم تسیاـب  رتدوز  هـچ  ره  تـفرگ ، تروـص  یهابتـشا  اـطخ و  رگا  جاودزا  يدزماـن و  نارودرد  تـسین . هابتـشا  اـطخ و  نودـب  رـشب 
گرزب راوگرزب و  ياه  مدآ  ٌلُوبقَم » ِساّنلا  ِمارِک  َدنِع  ُرذُعلَا  . » دریذپب ار  شرسمه  ترذعم  هک  تسا  نیا  مه  فرط  تماهش  زا  و  تساوخ ،

ناسنا دنریذپ [ . رذع  شنم 
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.[ دنتسین ریذپ  رذع  تیصخش  یب  هیامورف و  ياه 

گنرین رکم و  زا  بانتجا 

نوناـک يدزماـن  نارود  ِگـنرین  هـلیح و  هـک  درک  زیهرپ  تسیاـب  گـنرین  هعدـخ و  هـلیح ، زا  رگید  ناملــسم  ره  دوـخ و  رــسمه  ربارب  رد 
. درک دهاوخ  یشالتم  ار  یگداوناخ 

« ًاِملسُم َرَکام  نَم  اّنِم  َسَیل   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  * 

.« دنک گنرین  هعدخ و  یناملسم  اب  هک  یسک  تسین  ام  زا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.« تسا موش  نداد  بیرف  یتسپ و  ندز  گنرین  : » تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  * 

يور هنایم  تیاعر 

يور و هنایم  هراومه  دننک و  يراددوخ  طیرفت  طارفا و  مسق  ره  زا  هک  دنریگب  میمصت  تسیاب  يدزمان  ییانـشآ و  لوا  ياهزور  زا  نیجوز 
. دنیامن تیاعر  ار  لادتعا 

يراک ناهنپ  زا  زیهرپ 

ناهنپ زا  اه  مهافت  ءوس  اه و  يدامتعا  یب  زا  يرایـسب  اریز  دـننک ، بانتجا  تسیاب  اه  يراک  ناـهنپزا  ساـسحو ، كرتشم  روما  رد  نیجوز 
اه يراک 
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. دنوش یم  داجیا 

یخوش يدزمان و 

هزات ناوج  ود  هک  يدزمان  نارود  رد  تسا و  هدوتس  ینابز  شوخ  یقالخا و  شوخ  بسانم ، دروخرب  بوخ ، قالخا  نتشاد  مالسا ، رظن  زا 
یخوش دـنناجنرن . ار  رگیدـکی  لد  ظیلغ  ياه  یخوش  اب  درـس و  ياهدروخرب  اب  هک  دنـشاب  بظاوم  رایـسب  تسیاب  دـنوش  یم  انـشآ  مه  اـب 
نانخـس لامعتـسا  یخوش ، رد  ریقحت  نیهوت و  یخوش ، رد  طارفا  اما  دننک ، یخوش  مه  اب  دیاب  تسا و  یگدنز  کمن  تسا ، بوخ  ندرک 

. تسا كانرطخ  یخوش  رد  هدننز  تشز و 

.« میوگ یمن  قح  زج  اّما  منک ، یم  یخوش  نم  : » تسا هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  * 

« ٌبِضَغ ٌبِطَق  ُِقفانُملاَو  ٌبَِعل  ٌبِعَد  ُنِمؤُملَا   :» ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  نَع  * 

.« ینابصع ومخا و  قفانم  تسا و  گنش  خوش و  نمؤم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یخوش ینعی  دراذگ ». یم  ياجرب  هنیک  یخوش  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  درک * . زیهرپ  دـیاب  بسانمان  ياه  یخوش  زا  اما 
. تسا یتحاران  يزوت و  هنیک  هیام  بسانمان  اج و  یب  ياه 

هفیطل

یسالک مه  هب  دوب  هتفر  باتک  هاگشیامن  هب  دوخ  دزمان  اب  هک  يرتخد 

یخوش www.Ghaemiyeh.comيدزمان و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


93 ص :

؟ دیتسه نم  دزمان  ناتـسود  امـش  دیـسرپ  رتخد  دزمان  دـنتفگ . کیربت  وا  هب  هتفرگ و  ار  وا  فارطا  یلاح  شوخ  اب  نارتخد  دروخرب . شیاه 
امش مه  نارسپ  دیتسه  زان  یلیخ  امـش  نوچ  تفگ : رـسپ  دنراد . تسود  ار  ناشیا  نارتخد  همه  تسا  زان  یلیخ  امـش  دزمان  نیا  یلب  دنتفگ :

هجوتم رسپ  تسا . هدوب  روعـش  یب  رایـسب  هرـسپ  نیا  دنتفگ : بل  ریز  دش . نیگنـس  وج  هبترم  کی  دیراد ] رـسپ  ناتـسود  . ] دنراد تسود  ار 
 !!! مدرک یخوش  تفگ : دش و  دوخ  هابتشا 

اه هداوناخ  تیلوئسم  يدزمان و  نارود 

هراشا

رظن رد  ار  عوضوم  تیساّسح  زین  اه  هداوناخ  درک و  لمع  هژیو  ِتفارظ  لّقعت و  اب  تسیاب  تسا و  ساّسح  رایسب  يدزمان  هرود  دیدرت  نودب 
: دوش یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دنشاب  ناش  فیاظو  هّجوتم  هتشاد ،

بدا تیاعر 

ییاهبنارگ ِّرُد  یگدـنز  رد  بدا  اریز  دـننک ؛ دروخرب  رگیدـکی  اب  مارتحا  بدا و  تیاهن  اب  هک  دـنراد  هفیظو  داماد  سورع و  ياه  هداوناـخ 
. تسا هدش  یفرعم  ریذپان  راکنا  تاراختفا  زا  هنابدؤم  راتفر  مالسا  رظن  زا  دهد . یم  افص  موهفم و  نآ  هب  هک  تسا 

« ٍبَبَس ُفَرشَا  َو  ٍبَسَن  ُلَضفَا  ِبَدَالا  ُنسُح   : » مالسلا هیلع  یلَع  نیقتملا  یلوم  نَع  * 

هشیر رابت و  نیرترب  وکین ، ِبدا   : » مالسلا هیلع  یلع  ناراگزیهرپ  يالوم  - 
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.« تسا يدنواشیوخ  نیرتالاو  یگداوناخ و 

. درک ادتقا  یحو  بتکم  ِنیرفآ  بدا  ياهوگلا  هب  دیاب  و 

« ِیبیِدَا ٌّیلَع  َو  ِهللا  ُبیِدَا  اَنَا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخلا  یبَّنلا  نَع  * 

.« نم هدرورپ  هدش و  تیبرت  یلع  میادخ و  هدرورپ  هدش و  تیبرت  نم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  متاخ  ربمایپ  زا 

بدؤم تسیاب  نیجوز  هک  نیارب  نوزفا  دزاـس . یم  راکادـف  ار  نادـنم  صـالخا  صلخم و  ار  ناتـسود  تسود و  ار  نانمـشد  بدا  تیاـعر 
. دنشاب نانآ  قّوشم  هنابدؤم  راتفر  اب  زین  اه  هداوناخ  دنشاب ،

تبحم راهظا 

یبلق رما  کـی  تبحم  نارـسمه ، نیب  رد  صوصخ  هب  تسا  هداد  هفحت  شناگدـنب  يارب  هک  تسا  دـنوادخ  هژیو  تیاـنع  یتـسود  ّتبحم و 
نآ هک  نآ  هن  دننک  راهظا  ار  ناش  یتسود  تبحم و  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هک  هچنآ  اما  دـشوج ، یم  لد  زا  یتسود  تسا و 

.« تسا هفرطود  ِنابایخ  تبحم ، : » هک دننادب  دیاب  زین  و  دننک ، ناهنپ  لد  هناخ  ناهن  رد  ار 

« ًادبَا اِهبلَق  نِم  ُبَهذَیال  ِکُّبُِحا  ّینِا  ِهَأرَمِلل : ِلُجَّرلا  ُلوَق   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهللا  ِلوُسَر  نَع  * 

تسود ار  وت  نم  : ) دیوگب شنز  هب  هک  يدرم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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.[ دشاب یلمع  جیاتن  ياراد  هناقداص و  تبحم  راهظا  تسیاب  و  .«] دور یمن  نوریب  نز  لد  زا  زگره  فرح  نیا  رثا  مراد )

هک دـننک  تبحم  راهظا  تسیاب  ناشداماد  سورع و  هب  تبـسن  سورع ، داماد و  رداـم  ردـپ و  نیجوز ، رب  نوزفا  ساـسح  تیعقوم  نیا  رد  و 
. تسا ّرثؤم  هداعلا  قوف 

هفیطل

دیرخ یم  شفک  یهاگشورف  زا  زور  کی  مراد . تسود  ار  امش  نم  تفگ : یم  سک  ره  هب  دوب و  هدیدنش  ار  ثیدح  نیا  لد  هداس  یناوج 
هدرک هلاوح  ناوج  هلکورس  هب  دروآرد و  شیاپ  زا  ار  شدنلب  هنشاپ  ِشفک  مناخ  مراد . تسود  ار  امش  نم  تفگ : يدج  هدنشورف  مناخ  هب 

!!! يراد تسود  ارم  هک  ینک  یم  طلغ  وت  تفگ :

بسانم ياهدمآ  تفر و 

ّتبحم هنیمز  اـهدروخرب  رد  یتواـفت  یب  طـیرفت و  طارفا و  اـب  دنـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  فرط  هیحور  هک  تسا  مزـال  اهدـمآ  تفر و  رد 
زا هنامرتحم  هاگره  تسا . رثؤم  رایـسب  یگداوناخ  یعامتجا و  طباور  رد  اهدمآ  تفر و  درک ، یـشالتم  دـیابن  ار  هقالع  قشع و  ندـیزرو و 

نیا رد  اه  هداوناخ  درک . هتـسخ  ار  فرط  دیابن  دایز  ياهدـمآ  تفر و  زا  تروص  نآ  ریغ  رد  دریذـپب و  دـیآ ، یم  لمع  هب  توعد  هداوناخ 
. دنشاب قیقد  تسیاب  رایسب  دروم 
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« ًاّبُح دَدزَت  ابِغرُز  ملس «:  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  نَع 

« يوش رت  بوبحم  ات  نک  ندید  نایم  رد  زور  کی   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« َهلالَملا ُثِرُوت  ِهَرایِّزلا  ُهَرثَک   : » مالسلا هیلع  ِنیَسُحلا  ِهنبِِال  مالسلا  هیلع  یلَع  ءایصوألا  دیس  نَع 

« تسا روآ  لالم  دایز  رادید   : » مالسلا هیلع  نیسح  شدنزرف  هب  تیصو  رد  مالسلا :  هیلع  یلع  ءایصوا  رورس 

دامتعا وج  داجیا 

ار نانیمطا  دامتعا و  وج  سورع » داماد و   » ناشنادـنزرف ییامنهار  اب  زین  ناش و  بسانم  درکلمع  اب  يدزماـن  نارود  رد  نیجوز  ياـهداوناخ 
. دسرب ماجنا  هب  راوتسا  مکحم و  ات  دنراذگب  لماک  دامتعا  اب  ار  نانآ  كرتشم  یگدنز  يانب  گنس  نیلوا  دنروآ و  دوجو  هب  تسیاب 

لقتسم يزیر  همانرب 

يدزمان نارود  رد  اه  هداوناخ  دنـشاب . نارگن  لقتـسم  یگدنز  زا  فیعـض و  ناش  سفن  هب  دامتعا  نارتخد  نارـسپ و  زا  یخرب  تسا  نکمم 
. دنوش دنم  هرهب  ناشخرد  هدنیآ  زا  دنزیرب و  ار  لقتسم  یگدنز  حرط  ات  دنهدب  هیحور  نانآ  هب  تسیاب 

هفیطل

 ... یشاب و لقتسم  دیاب  تفگ  یم  ّبترم  شداماد  هزات  رسپ  هب  يدرم 
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شرـسپ زور  کی  دیداد  ماجنا  نم  روتـسد  نودب  ارچ  هک  درک  یم  یتحاران  شردـپ  داد  یم  ماجنا  مه  ار  یکچوک  راکره  یکلفط  نآ  اما 
قادصم رگید  نتفرگ  وضو  رد  زج  نم  لالقتسا  امـش ، شور  اب  هچ ؟ ینعی  لالقتـسا  یتحاران  اهاوعد و  نیا  اب  ناج  ردپ  تفگ : دش  روبجم 

!!! درادن یجراخ 

ندرکن هتسیاقم 

نارگید اب  دارفا  ندرک  هسیاـقم  دزاـس  یم  هجاوم  تسکـش  اـب  ار  ناـسنا  هک  ییاـه  دروخرب  نیرت  كاـنرطخ  زا  یکی  یـسانش  ناور  رظن  زا 
امـش تسا و  نینچ  ینالف  سورع  نانچ ، امـش  تسا و  نینچ  ینالف  داماد  دـنیوگب  دـیابن  اه  هداوناخ  اذـل  ناـناوج ، لاـفطا و  هژیو  هب  تسا ؛
نیمه دـهد و  یم  تسد  ناناوج  يارب  تراقح  ساسحا  و  دزاـس ، یم  رو  هلعـش  ار  تجاـجل  مشخ و  شتآ  اـه  ندرک  هسیاـقم  نیا  ناـنچ ،

راوگان خلت و  هرمث ي  شناگتـسب  نادـنزرف و  هداوناخ ، وا ، يارب  رمع  رخآ  ات  هک  دـش  دـهاوخ  تراقح  هدـقع  هب  لیدـبت  تراقح  ساسحا 
. تشاد دهاوخ 

اهدادرارق تیاعر 

دوش حرطم  هچ  ره  لوا  رد  هک  دوشن  دـننک ، ذاـّختا  عطاـق  میمـصت  هدرک  ار  ناـش  ياـهرکف  ماـمت  دـیاب  لّوا  زور  زا  نیجوز  اـه و  هداوناـخ 
رگن هدنیآ  راودیما و  ناوج  تیصخش  شزرا  مک  يدام  زیچ  کی  رطاخ  هب  و  دننک ، لّلعت  لمع  ماقم  رد  دنهدب و  لوق  دننکاضما ، دنریذپب ،

یقاب خلت  هرطاخ  ناونع  هب  رمع  رخآ  ات  تسا و  كانرطخ  یلیخ  لمع  نیا  دننک . کچوک  ار 
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ای دننک ، یشوپ  مشچ  یسورع  همیلو  دننامه  لوقعم  عورـشم و  لیلجت  یـسورع ، جرخ  ییاریذپ ، تالآ ، رویز  سابل ، زا  ًالثم   ) دنام دهاوخ 
فارسا زاس و  صقر و  لثم  عرش  فالخ  ياه  همانرب  یناطیش و ، ... ياه  یمشچ  مه  مشچ و  یتوغاط ، ياه  مسر  يزابجل ، اب  رتخد  فرط 

 ...( دننک و شک  شیپ  ار  ریذبت  و 

همانرب یلبق  رارق  لوق و  قباطم  لوقعم و  روط  هب  و  درکن ، یچیپرس  عرـش  روتـسد  زا  تشاد و  رظن  رد  ار  ادخ  دیاب  تالاح  مامت  رد  هصالخ 
. درک یلمع  تسیاب  مارتحا  لامک  اب  شاّشب و  ياه  هرهچ  مّسبت و  رپ  نابل  اب  ار  اه 

يرورپ فده 

، دننک يزیر  یپ  يرورپ  فدهو  يدنمفده  ياتسار  ردار  ناش  نادنزرف  یناگدنز  یگدنز و  تسیاب  سورع  داماد و  ياه  هداوناخ  هرخألاب 
فادها هچ  ترفاسم و ... زا  راک ، زا  لیصحت ، زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دنشوپب و  لمع  هماج  ینامرآ  هنادنمفده و  ناش  ياه  همانرب  مامت  ات 

زین و  دوش . زیهرپ  هدننز  میقتسم و  ریغ  میقتـسم و  ياه  تلاخد  زا  درک و  لمع  دیاب  هنافیرظ  اتـسار ، نیا  رد  دننک و  یم  لابند  ار  ینامرآ  و 
. دوش يراددوخ  ًادج  اه  ندز  تفوکرس  دروم و  یب  ياه  يریگ  هدروخ  زا 

: همتاخ

هراشا

. دش حرطم  هداوناخ  لیکشت  جاودزا و  هرابرد  زاین  هجوت و  لباق  لئاسم  اجنیا  ات 
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زیزع و ناـناوج  يارب  دـیاش  اـت  دوش  حرطم  یلئاـسم  اـه و ... نآ  بادآ  یـسورع ، دـقع ، هراـبرد  هک  تسا  هتـسیاب  راتـشون  نیا  ناـیاپ  رد  و 
: زا دنترابع  لئاسم  نآ  زا  یخرب  هک  دشاب . دنمدوس  تسود  گنهرف  ياه  هداوناخ 

یسورع مسارم  میمصت 

ّمهم و رما  نیا  رد  دوش . هتفرگ  رظن  رد  یـسورع  نشج  يارب  یبسانم  نامز  یعامتجا ، ینامز و  طیارـش  هب  هجوت  اب  دـقع ، يدزمان و  زا  سپ 
نایز یسورع  نتخادنا  ریخأت  هب  نانچ  مه  یگدز و  باتـش  هلجع و  اریز  درک ، زیهرپ  تسیاب  دایز  ریخأت  زا  زین  یگدز و  باتـش  زا  ساّسح 

. تشاد دهاوخ  لابند  هب  يریذپان  ناربج  ناوارف و  ياه 

هیزیهج نیمأت 

، تسا هتفرگ  تروص  زیزع  مالـسا  نیمارف  بوچراچ  رد  هداوناخ  ود  نیب  رد  هکرارق  لوق و  هب  هجوت  اب  دوجوم و  ننـس  بادآ و  هب  هجوت  اب 
سیـسخ ریطقت و  طیرفت ، زا  زین  اه و  یمـشچ  مه  مشچ و  يراکایر ، فارـسا ، طارفا ، زا  دـننک و  هیهت  لداعتم  دـح  رد  ار  یبساـنم  هیزیهج 

. دنزیهرپب ًادج  يزاب 

ارهز همطاـف  هرهاـط  هقیدـص  ترـضح  هیزیهج  زا  یتسرهف  هک  تسا  هتـسیاش  كّربت  ناونع  هب  زین  وگلا و  نیرترب  ناونع  هب  هیزیهج  هراـبرد 
. دریگ رارق  یلمع  يوگلا  نامز  ره  طیارش  هب  هجوت  اب  دیاش  ات  میهد  رارق  رادم  نید  ناگدنناوخ  رظنم  رد  ار  مالسلاهیلع 
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مالسلاهیلع هرهاط  هقیدص  ترضح  هیزیهج 

: تسا هدرک  نایب  حرش  نیا  هب  ار  مالسلاهیلع  ارهز  ترضح  هیزیهج  خیرات ،

. مهرد تفه  ياهب  هب  ینهاریپ  - 

. مهرد راهچ  شزرا  هب  رداچ ) ناونع  هب   ) يدنبور - 

. امرخ فیل  گرب و  زا  هدش  هتفاب  یباوخ  تخت  - 

. دوب هدش  رپ  امرخ  فیل  اب  يرگید  لخاد  دنفسوگ و  مشپ  اب  یکی  لخاد  هک  کشود  ددع  ود  - 

. دوب هدش  رپ  رخذا  هایگ  اه  نآ  لخاد  رد  هک  اکتم  شلاب و  راهچ  - 

. مشپ زا  كزان  هدرپ  کی  - 

( ینمی ) يرجه ریصح  هتخت  کی  - 

. ساتسد کی  - 

. یسم تشت  کی  - 

. تسوپ زا  کشم  کی  - 

. نیبوچ يا  هساک  - 

. بآ هنهک  کشم  - 

. هباتفآ کی  - 

. یلافس هزوک  ود  - 

. یمرچ هرفس  کی  - 

. هفوک تفاب  رداچ  کی  - 
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. تایرطع زا  يدادعت  و  - 

یتسیز هداس  لماک  هنومن 

، اه فرظ  اـه ، شرف  عاونا  ناـمز ، نآ  رد  هک  یلاـح  رد  تسا  هدوب  وگلا  هئارا  تهج  مالـسلاهیلع  ارهز  ترـضح  هیزیهج  ندرک  ناـیب  يرآ 
هیهت ناهج  ود  يوناب  نیرتهب  يارب  ییادتبا  رایـسب  هیزیهج  دش و  رظن  فرـص  اه  نآ  زا  اما  دوب  دوجوم  اهرازاب  رد  نردم  لیاسو  اه و  سابل 
. دنوش عناق  نامز  نامه  طسوتم  ای  ییادتبا  هیزیهج  هب  یطیارش  نامز و  ره  رد  ات  ناملسم  ياه  هداوناخ  يارب  تسا  ییوگلا  دوخ  هک  دش 

سورع مزاول  دیرخ 

تالآرویز دیرخ  هلحرم  نیا  رد  و  تسا ، سورع  داماد و  یـصخش  مزاول  سابل و  دیرخ  نیجوز ، ياه  هداوناخ  فیاظو  نیرت  مهم  زا  یکی 
. تسا هجوت  لباق  رتشیب  سورع 

اه هزاغم  هب  نایرع  همین  بسانمان و  ياه  سابل  شیارآ و  اـب  اـه  نز  زا  يریثک  دادـعت  دراوم  رثکا  رد  مزاول  ساـبل و  دـیرخ  يارب  هنافـسأتم 
. تسا ّتلذ  گنن و  هیام  موکحم و  دنمتریغ  ياه  ناسنا  هاگدید  زا  مالسا و  رظن  زا  هک  دنوش  یم  ریزارس 

داماد و  ) درم رفن  ود  یهارمه  اب  گنهرف و  اب  دنمدرخ و  زوسلد ، باجحاب ، مناخ  راهچ  ای  هس  طسوت  دیرخ  نیا  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب 
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. دریگب تروص  شردپ )

نانامهم توعد 

مّظنم روط  هب  یسورع  نادنبانح و  هسلج  يارب  ار  رظن  دروم  نانامهم  تروشم ، اب  نیفرط  تیحالص  اب  دارفا  هک  تسا  بسانم  اج و  هب  رایسب 
هن تسا  عورشم  بحتسم و  همیلو  یسورع و  نشج  اریز  دنزیهرپب ؛ زیگنا  قافن  هشیپداسف و  رورش ، یلابُاال ، دارفا  توعد  زا  و  دننک ، توعد 

... . هچیزاب و کی  هن  یتوغاط و  سلجم  کی 

. تسا بحتسم  زین  توعد  نیا  تباجا  نتفریذپ و  تسا و  شاداپ  ياراد  بحتسم و  یسورع  همیلو  هب  توعد  مالسا  رظن  زا 

 « بُِجیلَف ٍسرُع  ِهمیلَو  یِلا  مُکُدحَا  َیِعُد  اذا   :» ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسّرلا  نع  * 

.« دریذپب دیاب  دش ، توعد  یسورع  همیلو  هب  امش  زا  یکی  هاگره   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

نادنبانح

یخرب رد  دـننک و  یم  ریاد  نادـنبانح  ناوـنع  تحت  ار  يا  هسلج  یـسورع ، زا  لـبق  بش  هک  تـسا  هدـش  نـیا  رب  مـسر  قطاـنم  زا  یلیخ  رد 
، مارح هکلب  تسین  زیاج  اهنت  هن  هک  دوش  یم  ماجنا  یـسورع  مسارم  نادـنبانح و  رد  رگید  ياـهداسف  یبوکیاـپ و  زاـس و  صقر و  اـهاجزا ،

. تسا ّتلذ  گنن و  هیام  عرش و  فالخ 
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باجتسم هناخ  نآرد  اعد  دنوش و  یمن  لخاد  دشاب  روبنط  ای  هریاد  ای  بارش  نآ  رد  هک  يا  هناخرد  هکئالم  : » تسا هدمآ  تیاور  نآ  رد  * 
.« دوش یمن 

دیدج حرط 

هنیزه رد  حرط  نیا  اب  دوب . دهاوخ  بسانم  اج و  هب  یلیخ  دوش  ماجنا  هسلج  کی  رد  یـسورع  همیلو  نادنبانح و  هک  دوش  يزیر  همانرب  رگا 
. دش دهاوخ  رتمک  سورع  داماد و  ياه  هداوناخ  مدرم و  ینادرگرس  زین  دوش و  یم  ییوج  هفرص  اه 

یسورع همیلو 

: تسا رارق  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  یناوارف  دیاوف  ياراد  بحتسم و  همیلو  مالسا ، هاگدید  زا 

. دراد ناوارف  شاداپ  رجا و  دشاب  ادخ  ياضر  يارب  همیلو  رگا  - 1

. دش دهاوخ  ّتبحم  ینوزفا  بجوم  نینمؤم  هب  ماعطا  - 2

. دهد یم  شرتسگ  ار  ناتسود  طباور  ییارگ و  مه  هیحور  - 3

. دشاب یم  شاداپ  ياراد  تسا و  محر  هلص  يارب  یلمع  یماگ  - 4

. دوب دهاوخ  نارگید  يارب  نیرفآ  راختفا  يوگلا  دوش ، رازگرب  هنادنموربآ  یقطنم و  عورشم ، یسورع  رگا  - 5

شرتسگ جاودزا و  موسر  بادآ و  هب  دّرجم  ناناوج  ییانشآ  ثعاب  - 6
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. دوش یم  سّدقم  رما  نیا  هب  نانآ  لیامت 

. دش دهاوخ  دنوادخ  تمحر  لوزن  بجوم  همیلو  هسلج  رد  نینمؤم  ياعد  - 7

همیلو ماسقا 

. تسا بحتسم  دروم  جنپ  رد  همیلو  مالسا  هاگدید  زا 

: دشابن دروم  جنپ  رد  زج  همیلو  یلع ! يا  : » دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  هب  هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  زا  * 

. جاودزا يارب  - 1

. دنزرف ّدلوت  يارب  - 2

. ندرک هنتخ  يارب  - 3

. هناخ نتخاس  ای  دیرخ  يارب  - 4

( ترایز هرمع و  جح ،  ) هکم زا  تشگزاب  يارب  - 5

همیلو بادآ 

لوقعم عورـشم و  دـیاب  همیلو  هک  دوش  یم  يروآدای  اجنیا  رد  و  تسا ، هدـش  نایب  یبلاج  بلاطم  رون  مزمز  باـتکرد  همیلو  بادآ  هراـبرد 
. دوش بانتجا  ییامن  دوخ  فارسا و  هنوگره  زا  دیآ و  لمع  هب  توعد  فعضتسم  نیّدتم و  دارفا  زا  دشاب و 

لوا زور  نداد  همیلو  : » تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  * 
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.« تسا یبلط  ترهش  ییامن و  دوخ  تشذگ  هکزور  ود  زا  ناسحا ، مود  زور  تسا و  قح 

بولطمان همیلو 

یم ادا  ار  ضرق  ای  دـنا و  هدرک  هلماعم  ایوگ  دـنا . هدـش  توعد  نانآ  سلاـجم  هب  هک  دـننک  یم  توعد  ار  يدارفا  ناـش  سلاـجم  هب  یخرب 
.!!! دننک

زا همیلو  نیا  هک  تسین  یهار  نآ  رد  ار  نامورحم  نادنمتـسم و  دنوش و  یم  توعد  اینغا  ناراد و  هیامرـس  اهنت  اه  یـسورع  زا  یخرب  رد  و 
. تسین هدیدنسپ  مالسا  رظن 

زا ماعطا و  ار  نادنم  تورث  نآ  رد  هک  یسورع  همیلو  تسا  يا  همیلو  دب  : » تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  * 
.« دننک یم  يریگولج  نادنمتسم 

. دوب دهاوخ  شاداپو  رجا  ياراد  هدنزرا و  همیلو  نآ  دنوش ، توعد  ادخ  ياضر  يارب  نمؤم  دنمتسم و  مورحم ، دارفا  رگا  اما 

 « ِهللا ِیف  ُّبُِحت  نَم  َکِماعَِطب  فِضأ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نع  * 

.« نک نامهم  دوخ  ياذغ  هب  يراد ، شتسود  ادخ  رطاخ  هب  هک  ار  یسک   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 
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نشج نیرتابیز  یسورع ،

نیریش و ياه  هرطاخ  نیرترب  زا  ناش  ياه  هداوناخ  سورع و  داماد ، يارب  هک  تسا  ناسنا  یگدنز  ياه  نشج  نیرتمهم  زا  یـسورع  نشج 
. تسا یندنام  دای  هب 

ای رـسپ و  ات  دومرف  تیانع  قیفوت  هک  تسا  دنوادخ  زا  ساپـس  رکـش و  عون  کی  نداد  همیلو  یـسورع و  ندرک  ریاد  مالـسا  گنهرف  رظن  زا 
ناسنا هک  تسا  هتـسیاش  يرآ  دننک . رازگرب  ار  ناش  یـسورع  مسارم  هنادنموربآ  عورـشم و  هار  زا  هدرک و  تیبرت  هداوناخ  کی  ار  يرتخد 
ماعطا دـیدرت  نودـب  و  دـنک ، رکـشتو  ریدـقت  لازیال  قلاخ  زا  بسانم  ياه  شور  هب  دروآ و  اجب  رکـش  هدجـس  گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد 

. تسا دنوادخ  زا  ساپس  رکش و  یعون  نینمؤم 

.« َنیِرِکاَّشلا َنِم  نُک  َو  ُدبعاَف  َهللا  َِلب  دیامرف « : یم  نآرق  رد  هلالج ) لج  ) دنوادخ

«. شاب نارازگ  ساپس  نارکاش و  زا  نک و  شتسرپ  ار  ادخ  اهنت  هکلب  » 

تمعن نارفک  نیرتدب 

هک تسا  نیا  یـساپسان  تمعن و  نارفک  نیرتدب  اما  تسا ، ریذـپ  ناکما  ینوگانوگ  ياه  شور  هب  دـنوادخ  ياه  تمعن  نارفکو  یـساپسان 
. دریگ راک  هب  وا  ینامرفان  تیصعم و  هار  رد  ار  ادخ  تمعن  دنزب و  هانگ  هب  تسد  دنوادخ  فاطلا  اه و  تمعن  ربارب  رد  ناسنا 
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.« دوشن ینامرفان  وا  تمعن  اب  هک  تسا  نیا  ادخ )  ) معنم لابق  رد  هفیظو  نیرتمک   : » مالسلا هیلع  یلع  ماما  * 

راطخا

هانگ و هب  تسد  یـسورع  رد  ًالثم  دوش . یم  راتفرگ  اهالب  اه و  هنتف  تازاجم و  هب  دریگ  یم  هدـیدان  ار  ادـخ  ياه  تمعن  ناسنا  هک  یهاـگ 
.« درادن ادص  ادخ  بوچ   » يرآ دیآ . یم  دورف  اه  هداوناخ  ای  سورع و  ای  داماد  رس  رب  ییالب  دوز  ای  رید  سپ  دنز ، یم  تیصعم 

یسورع نشج  بادآ 

راتشون نیا  رد  ام  تسا . اه  همانرب  نآ  زا  یکی  یسورع  هک  تسا  یتاررقمو  بادآ  ياراد  دنـسپ ، درخ  عورـشم و  همانرب  ره  مالـسا  رظنم  زا 
: دوش عقاو  دیفم  ناگدنناوخ  يارب  دیاش  ات  مینک  یم  نایب  ار  بادآ  نآ  زا  یخرب 

. دوش ماجنا  ناش  ياه  هداوناخ  نیجوز و  تیاضر  اب  تسیاب  یسورع  - 1

. ددرگ رازگرب  ینید  بئاصم  تلاسر و  نادناخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراوگوس  مایا  رد  دیابن  اه  همانرب  نیا  - 2

تحت باتهم  ای  برقع و  رد  رمق  هک  یماّیا  لثم   ] سحن ياهزور  رد  دقع  - 3

. دریگن تروص  دراد ] رارق  عاعُّشلا 

برقع رد  رمق  هک  یسک   : » تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  * 
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.« دید دهاوخن  یبوخ  دنک  جاودزا  دشاب 

داسفو مارح  نادرمو  نانز  ندوب  اج  کی  طالتخا و  اریز  دنـشاب . ادـج  مهزا  دـیاب  نادرمو  نانز  یـسورع  دـقع و  ياـه  هماـنرب  هیلک  رد  - 4
. تسا زیگنا 

یقیسوم زا  زیهرپ 

مارح تسکرا و )... ... ) زاسو و صقر  یقیسوم و  ياه  هورگ  ندروآ  دوش . زیهرپ  یقیسوم  ماسقا  زا  دیاب  مسارم  ریاس  یسورع و  مسارم  رد 
. تسا هانگ  مارح و  هاگتسد  طسوت  هچ  هدنز و  روط  هب  هچ  صقر ، ياشامت  زاوآ و  زاس و  هب  نداد  شوگزین  تسا و 

.« انِّزلا ُهَیقُر  ُءانِغلا   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  نع  * 

.« تسا انز  مسلط  یناوخ  هزاوآ   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  - 

.« ِقافِّنلا ُّشُع  ُءانِغلا   : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامالا  نع  * 

.« تسا قافن  هنال  یناوخ  هزاوآ   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 

هریاد بحاص  دوش و  یم  روشحم  روک  و  لال ) گنُگ =( ، روبنط بحاص  : » تسا هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  * 
.« دوش یم  روشحم  وا  دننامه  زین  ّفد ) )
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صقر زا  بانتجا 

یم زاوآ  دنـصقر و  یم  ناش  ناگتـسب  اـی  سورع و  داـماد ، یهاـگ  هک  دوش  یم  هدینـش  دوش . زیهرپ  ًادـج  صقر  زا  دـیاب  يا  هماـنرب  ره  رد 
. دشاب یم  مارح  عرش و  فالخ  اه  نیا  دنناوخ .

. دنشاب یم  نیرفن  نعل و  دروم  ناوخ  زاوآ  هدنصقر و  نانز 

.« ٌنوُعلَم اهَبسَک  َلَکأ  َو  اهاوآ  نَم  َو  ٌهَنوُعلَم  ُهَیِّنَغُملأ   : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  * 

.« تسا نوعلم  زین  دروخب  وا  دمآرد  زاو  دهد  اج  وا  هب  هکره  تسا و  نوعلم  هدنصقرو ]  ] ناوخ هزاوآ  نز   : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 

هجیتن

سلاجم هیلک  رد  یقیـسوم  وهل و  تالآ  ریاس  وپمیت و  تولف ، کـبنت ، روبنط ، هریاد ، یقیـسوم ، صقر ، دـیلقت ، ِردـقیلاع  عجارم  همه  رظن  زا 
شورف و دـیرخ و  يرادـهگن ، زین  و  یقیـسوم )  نودـب  هتبلا  شرـسمه (  يارب  توـلخ  رد  نز  صقر  زج  تسا ؛ هاـنگ  مارح و  یـسورع و ...

. دنا هتسناد  هانگ  مارح و  ار  نآ  هب  نداد  شوگ  زاس و  صقر و  سلاجم  رد  تکرش  دنناد و  یم  مارح  ار  یقیسوم  تالآ  نتخاس 
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ملیف سکع و 

هـسلج رد  نز و  اه ، نز  نیب  رد  هکلب  دـشاب [ ، فلاـخم  سنج  طـسوت  دـیابن  اـما  دـننک  یم  هیهت  مسارم  زا  ملیف  سکع و  هک  تسا  لومعم 
. دنریگب رارق  رگید  دارفا  مرحمان و  رایتخا  رد  دیابن  اه  ملیف  اه و  سکع  زین  و  دنوش ] فیظوت  درم  نادرم ،

نز سکع  هب  ندرک  هاگن  و  تسا ، مارح  دنـسانش  یم  هک  یمرحمان  ياه  نز  سکع  هب  توهـش ) نودب  هچرگا   ) ندرک هاگن  مالـسا  رظن  زا 
. تسا رت  مهم  سکع  زا  ملیف  دیدرت  نودب  تسا و  مارح  توهش  رظن  اب  سانشان  ياه 

سانـشان ًالماک  ياه  مناخ  طسوت  دـیاب  درک و  تیاعر  ار  طایتحا  لامک  دـیاب  اـه  ملیف  ریثکت  میظنت و  اـه و  سکع  پاـچ  هراـبرد  نیارباـنب 
. تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  يریذپان  ناربج  تارطخ  تمرح ، رب  نوزفا  هنرگو  دریگب  تروص 

همیلو نامز 

. دشاب بش  رد  فافز  زور و  رد  همیلو  هک  تسا  بحتسم  مالسا  هاگدیدزا 

« ًیحُض اوُمِعطأ  َو  ًالَیل  مُکَِسئارَع  وُّفِز   : » مالسلا هیلع  قداصلا  مامإلا  نع  * 

.« دیهد رارق  زور  رد  ار  جاودزا  همیلو  بش و  رد  ار  یسورع )  ) فافز  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 
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یسورع ياهراعش 

مهیلع نیرهاط  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يانث  حدم و  رد  داش  ياهدورس  ابیز و  ياهرعش  اه ، یسورع  رد  هک  تسا  هتسیاش 
یسورع رد  هک  هنوگ  نآ  ددرگ . زادنا  نینط  یبهذم  ینید و  هدنزرا  ياهراعش  دوش و  هدناوخ  یبدا  یقالخا و  یسامح ، ياهرعشو  مالسلا 

. دندرک ارجا  مالسلاامهیلع  نینمؤملاریمأ  ارهز و  ترضح 

هدمآ و هتـشرف  رازه  اب  مادک  ره  مالـسلاامهیلع  لیئاکیم  لیئربج و  مالـسلاهیلع  ارهز  همطاف  یـسورع  بش  رد   : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  * 
.« دش مسر  بش  نآ  زا  نتفگ  ریبکت  همانرب  نیا  تفگ ، یم  ربکا » هللا   » مه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنتفگ .  یم  ریبکت 

مالسلاهیلع ارهز  ترضح  یسورع  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تمحر  ربمایپ  نارسمه  راعـشا  ياه  هژاو  لگ  خیرات ، نیّرز  تاحفص 
: دوش یم  هراشا  یشخب  هب  هک  تسا  هدرک  تبث 

: تسا هنوگ  نیا  شیانعم  هک  دناوخ  شراعشا  زا  یشخب  رد  هملس  ّما 

...« دیوش هارمه  دندرگ  وا  يادف  شیاه  همع  اه و  هلاخ  هک  نایملاع  يوناب  نیرتهب  اب  »... 

: تسا هدمآ  هنوگ  نیا  هشیاع  راعشا  رد  و 

صوصخم تراهط  یکاپ و  هب  دوخ  بناج  زا  ار  يو  دـینادرگ و  دـنلب  ار  وا  مان  دـنوادخ  هک  دـیدرگ  هارمه  مالـسلاهیلع ]  ارهز  وا [  اب  » ... 
 ... « تشاد

: تفگ یم  هک  تسا  هدمآ  هصفح  ياه  هدورس  رد  و 

یسورع www.Ghaemiyeh.comياهراعش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


112 ص :

.« دراد هام  نوچ  ییامیس  تسا و  رشب  نانز  نیرتهب  مالسلاهیلع  همطاف  » ... 

 ... « دروآرد نارضاح ، نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  ینعی  لضاف  ناوج  يرسمه  هب  مالسلاهیلع ]  ارهز  يا  ار [  وت  دنوادخ  » 

. دندرک یم  رارکت  یناوخمه  روط  هب  ار  نآ  نانز  ریاس  دندناوخ  یم  ییاهدورس  راعشا و  هک  مالسا  ربمایپ  نارسمه  زا  مادک  ره 

سورع عورشم  شیارآ 

هراومه اه  نز  هک  تسا  راوازس  نآ  رب  نوزفا  تسا و  بحتسم  هتـسیاش و  دشاب  مالـسا  تعیرـش  قباطم  هک  يدح  ات  سورع  ندرک  شیارآ 
وب شوخ  ار  ناشدوخ  دنـشوپب و  زیمت  ابیز و  ياه  سابل  ناش  نارهوش  لیامت  يارب  هک  تسا  بحتـسم  دـننک و  شیارآ  ناش  نارهوش  يارب 

یبلاج بلاطم  هداوناخ  ناغمرا  باتک  رد  هراب  نیا  رد  دـننکن . یهاتوک  دنـشکن و  تلاـجخ  ناـش  نارهوش  يارب  ندرک  شیارآ  رد  دـننک و 
. تشاد میهاوخ 

لاؤس هب  خساپ  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  یبن  زا  * 

ددنب و راک  هب  ار  شیارآ  نیرتهب  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  سابل  نیرترخف  رطع و  نیرتهب  زا  دـیاب  نز  : » دومرف دیـسرپ ، رهوش  هرابرد  هک  ینز 
.« دنک هضرع  شرهوش  هب  ار  دوخ  ماش ، حبص و 

سابل دنکن و  شیارآ  شرهوش  يارب  هک  تسا  ینز  نانز ، نیرتدب  زا 
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هکدنک وبـشوخ  ار  دوخ  دشوپب و  ابیز  ياه  سابل  هدرک و  شیارآ  نامرحمان  دید  ضرعم  رازاب و  سلاجم و  يارب  دـشوپن و  ار  دوخ  يابیز 
. دنزادنا شتآ  هب  ار  وا  دریمب و  ات  تسا  دنوادخ  بضغ  رد  هتسویپ  دننک و  یم  تنعل  ار  وا  اه  نیمز  اه و  نامسآ  ياه  هتشرف  مالسا  رظن  زا 

 .[ ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح  ثیدح  زا  يا  هدیکچ  ]

هفیطل

ینارگن اب  تفرگ و  ار  شتـسد  دیـسر . رـس  وا  قیفر  دسانـش . یمن  اپ  زا  رـس  ایوگ  ، دور یم  هناـخ  فرط  هب  تعرـس  اـب  هک  دـندید  ار  يدرم 
ات تفگ  شقیفر  مراد !!! یمهم  راک  هک  نک  اهر  ار  متـسد  تسین . يزیچ  ریخ ، تفگ : هدمآ ؟ شیپ  يا  هثداح  رگم  تسا ؟ هدش  هچ  تفگ :
نآ منک . یم  تیاهر  وگب  ار  شلیلد  تفگ : تسا . مهم  میارب  یلیخ  هک  نک ! میاهر  ادـخ  هب  اروت  تفگ : منک . یمن  اهر  ار  تتـسد  ییوگن 

سابل شیارآ و  اب  ار  وا  هدش  هک  مه  راب  کی  مورب  تسا . هتشگرب  یسورع  زا  مرسمه  تفگ : یکانزوس  هآ  اب  درم 

!!! منیبب ابیز 

اذغ و دود و  شوخ  يوب  هناخزپشآ و  سابل  ابو  هدیلوژ  ار  شرسمه  هراومه  وا  اریز  تسا ؛ هدوب  هتخوس  لد  ردقچ  درم  نیا  دینک  رکف  امش 
!!! تسا هتشاد  لد  رد  غاد  ردقچ  هک  دناد  یم  ادخ  هدید .  یم  شیارآ  نودب 
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رهوش شیارآ 

یکاپ و زیمت ، سابل  تفاظن ، شیارآ ، تسا ، هدش  هتخانش  بحتسم  هتسیاش و  ناش  نارهوش  يارب  نانز  شیارآ  هک  هنوگ  نآ  مالـسا  رظن  زا 
يور شوخ ، يوب  ناش  نارـسمه  زا  نارهوش  هک  دوشن  تسا . هدـش  دادـملق  بحتـسم  دنمازـس و  زین  اـهدرم  يارب  شوخ  يوب  یگزیکاـپ و 

.!!! دنوش لزان  ینامسآ  يالب  دننامه  وا ، شوغآ  هب  قرع و ... راگیس و  نایلق ، يوب  اب  نایاقآ  دوخ  اما  دنهاوخب  شوخ  قلُخ  شوخ و 

دراد یم  تسود  هک  نانچ  دنک ، هدامآ  شرـسمه  يارب  ار  دوخ  دیاب  رهوش  : » تسا تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  * 
.« دنک هدامآ  وا  يارب  ار  دوخ  شرسمه 

یمرگ لد  بجوـم  دـنهد و  ماـجنا  ناشرـسمه  يارب  هک  تسا  درم  نز و  هتـسیاش  فیاـظو  زا  هراوـمه  عورـشم  شیارآ  هک  نیا  هجیتـن  رد 
ات زین  دوخ ) رسپ  ییاد و  ومع و  ردارب ، ردپ ،  ) ناش مراحم  ربارب  رد  ار  دوخ  باجح  ایح و  تّفع ، اه  نز  هک  تسا  هتسیاش  دنوش و  رگیدکی 

. دنیازفایب دوخ  تینونصم  تمظع و  راقو و  هب  دننک و  تیاعر  يدودح 

عورشمان شیارآ 

: تسا رارق  نیا  زا  هک  دوش  یم  ماجنا  زین  یعرشریغ  شور  هب  یهاگ  اما  تسا  عورشمو  هدیدنسپ  لمع  کی  شیارآ 
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نیا هب  مه  راب  دـنب و  یب  ِناناملـسم  یخرب  دـننک و  یم  شیارآ  اه  نز  ار  اهدرم  اهدرم و  ار  اه  نز  یهاـگ  یمالـسا  ریغ  ياـهروشک  رد  -1
.!!! دشاب هتشادن  دوجو  شور  نیا  یمالسا  ياهروشک  رد  دنک  ادخ  دنوش . یم  هدولآ  داسف 

« هللااب ذوعن  . » دوش یم  كرت  سورع  زامن  تبون ، کی  شیارآ  ظفح  رطاخ  هب  دننک ، یم  شیارآ  هک  ار  اه  سورع  زا  یخرب  -2

عنام هک  دوش  یم  هدافتسا  بآدض و )... مشچ  طخ  بآدض ، بل  طخ  لمیر ،  ) بآ دض  یـشیارآ  لیاسو  زا  سورع  شیارآ  رد  یهاگ  -3
. دندرگ یم  لسغ  وضو و  ندش  لطاب  ثعاب  هک  تسا  تسوپ  هب  بآ  ندیسر 

هاگره دنتسه و  لسغ  وضو و  ندرک  لطاب  ثعاب  زین  دنشاب  یم  بآ  ندیـسر  عنام  هک  وم  يرپساو  اه  لژ  زا  یخرب  ًانایحا  نخان و  كال  -4
. دوب دهاوخ  دنوادخ  دزن  رد  ناسنا  یهایسور  بجوم  دوش  ناسنا  زامن  ندش  لطاب  ثعاب  ناسنا  شیارآ 

لسغ ای  وضو  ءاضعا  زا  نزوس  رس  هزادنا  هب  رگا  دنا : هدومرف  دیلقت  عجارم 
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]؟ دنک هابت  ار  دوخ  نید  سوهرطاخ ، هب  ناسنا  ارچ  . ] تسا لطاب  لسغ  ای  وضو و  دنامب  کشخ 

هب شیر  ندیشارت  اریز  رگشیارآ ؛ مه  دنوش و  یم  هدولآ  هانگ  هب  ناشدوخ  مه  هک  دنشارت  یم  ار  دوخ  شیر  نایاقآو  اهداماد  زا  یخرب  - 1
. تسا مارح  عجارم  همه  ياوتف 

... رهوش و يومع  رهاوخ ، رهوش  رهوش ، ردارب  . ] دنشاب داماد  سورع و  ناگتسب  زا  هچرگا  دنیبب ؛ مرحمان  دیابن  ار  هدرک  شیارآ  سورع  - 2
. تسا مارح  مه  شیارآ  نودـب  مرحمان  ناـنز  نییاـپ ) هب  چـم  زا  تسد  ود   ) نیَّفک تروص و  ریغ  هب  ندرک  هاـگن  هتبلا  دنـشاب ]. یم  مرحماـن 

داماد هارمه  ناگتـسب  زا  رگید  مرحمان  درم  دـنچ  دور ، یم  سورع  نتفرگ  لیوحت  يارب  داماد  هک  یتقو  اه  یـسورع  زا  یخرب  رد  هنافـسأتم 
. دوش يریگولج  ًادج  دیاب  تسا و  هانگ  مارح و  دیدرت  نودب  هک  دنصقر ، یم  یتح  دنور و  یم  اه  مناخ  سلجم  لخاد  رد 

هک دنوش  یم  هنانز  سلاجم  دراو  نایاقآ  اه ، مناخ  ییاریذپ  يارب  زین  و 

. دشاب یم  مارح  تسا و  عرش  فالخ  ًاملسم  هک  دنشاب  یمن  بسانم  باجح  اب  اه  مناخ  یخرب  سورع و  هنافسأتم 

. دنهد ماجنا  مالسا  تعیرش  قباطم  ار  دوخ  ياه  همانرب  مامت  دیاب  ناملسم  هک  نآ  هصالخ 
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: داهنشیپ

نایاقآ و زا  سپـس  دریگب و  تروص  ییاریذـپ  اه  مناخ  زا  لوا  هک  دوش  يزیر  همانرب  نانچ  رگا  یمومع  تاـسلج  ریاـس  اـه و  یـسورع  رد 
. ددرگ یم  رت  هدیدنسپ  دوش ، ماجنا  يرتشیب  تصرف  اب  اه  همانرب  ریاس  ات  دسرب  نایاپ  هب  رتدوز  هسلج  هک  دوش  شالت 

ناشک سورع 

، ناناوج زا  يدادـعت  دـنرب و  یم  اه  نابایخ  هب  شدرگای  ترایز و  هناهب  هب  ار  داماد  سورع و  هک  تسا  نیا  بولطمان  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 
توس و صقر و  زاوآ ، زاس و  اب  داماد  سورع و  لیبموتا  فارطا  رد  هدـش و  ریزارـس  اه  نابایخ  رد  اهروتوم  اه و  لیبموتا  اب  نادرم  نانز و 
اه و فداصت  هک  اسب  هچ  تسا و  عرش  فالخ  ییالَقُع و  ریغ  لمع  کی  تعدب و  کی  دوخ  هک  دنیامیپ  یم  ار  يرایسب  ياهرتمولیک  قوب 

. تسا هانگ  مارح و  مالسا  رظن  زا  هک  دننک  یم  داجیا  تمحازم  زین  ناناملسم  يارب  دتفا و  قافتا  اه  یمظن  یب 

: منک یم  بلج  دیلقت  ردقیلاع  عجارم  ياوتف  هب  ار  امش  هجوت 

نانآ هدـش  تنیز  تروص  اه و  مناـخ  رگید  اـی  سورع  هب  مرحماـن  رظن  بلج  بجوم  رگا  رهـش  حطـس  رد  ندز  قوب  نیـشام و  نیئزت  عون  »
.« تسا مارح  دوش  مدرم  تمحازم  تیذا و  بجوم  ای  ددرگ ،
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داماد هناخ  هب  سورع  لاقتنا  بادآ  زا  یخرب 

شرهوش هناـخ  هب  سورع  ندرب  تسا ، رادومن  نارورـس  نآ  زاـس  تشونرـس  هریـس  رد  نید و  ناـیاوشیپ  ناـیب  رد  یحو  بتکم  هاگدـید  زا 
: زا دنترابع  یخرب  هک  تسا  یبابحتسا  بادآ  ياراد 

مالـسلاهیلع ارهز  همطاف  یـسورع  رد  هچنانچ  دنربب ، ناش  هناخ  فرط  هب  ار  داماد  سورع و  ربکا » هللا   » سدـقم رکذ  ادـخ و  دای  مان و  اب  - 1
. تفرگ تروص 

. دشاب بش  رد  سورع  ندرب  تسا  بحتسم  - 2

. دوش بانتجا  زاسو  صقر  هنوگره  زا  - 3

یسورع نهاریپ  مالـسلاهیلع  ارهز  همطاف  هک  هدمآ  تیاور  رد  هک  هنوگ  نآ  دنهدب  هقدص  نادنمزاین  هب  دنوادخ  تیانع  نیا  هنارکـش  هب  - 4
. داد لئاس  هب  فافز  بش  رد  ار  دوخ 

. دنیامن ماعطا  ار  نینمؤم  نآ  اب  دعب  دننک و  حبذ  سورع  ياپ  يولج  ار  يدنفسوگ  داماد ، هناخ  هب  سورع  ندش  هدایپ  نیح  رد  - 5

هناخ هب  سورع  دورو  بادآ  زا  یخرب 

زینک هدنب و  هب  هک  دراد  دـنوادخ  زا  ساپـس  رکـش و  ياج  تسا و  ساّسح  مهم و  تاظحل  زا  شدوخ  هناخ  هب  سورع  ندـش  دراو  تاظحل 
. دنهدب هداوناخ  لیکشت  وا  روتسد  قباطم  هنادنموربآ  ات  هدومرف  تیانع  فطل و  دوخ 
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: تسا رارق  نیا  زا  یخرب  هک  دراد  یبادآ  داماد  هناخ  هب  سورع  ندش  دراو 

هب دنراذگب و  هناخ  رد  مدق  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » نتفگ اب  ًاحیجرت  دـنوادخ و  مان  اب  ناهارمه  داماد و  سورع ، هک  تسا  بحتـسم  - 1
. دننک مالس  هناخ  رد  نارضاح 

. دوش يریگولج  مرحمان  ياهدرم  ندش  دراو  زا  - 2

. دوش زیهرپ  ًادج  تمحازم  داجیا  مرحمان و  درم  نز و  طالتخا  یناوخ ، هزاوآ  صقر ، یباجح ، یب  دننامه  یعرشریغ  ياه  همانرب  زا  - 3

نآ هاگنآ  دـیوشب ، ار  سورع  ياهاپ  دروآرد و  دوخ  تسد  اب  ار  سورع  ياه  شفک  داماد  هناخ ، لـخاد  هب  سورع  ندـش  دراو  زا  سپ  - 4
. دشاپب زین  سورع  رس  رب  بآ  نآ  زا  دشاپب و  هناخ  ياهتنا  ات  هناخ  رد  زا  ار  بآ 

تمحر داتفه 

ای : » دومرف شرافس  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـس  وبا  * 
هناخ برد  زا  يوشب و  ار  وا  ياهاپ  روآ و  رد  شیاپ  زا  ار  وا  ياه  شفک  دنیـشن ، یم  هک  یماگنه  دوش ، وت  هناـخ  دراو  سورع  نوچ  یلع !
امـش رب  تمعن  داتفه  درک و  دـهاوخ  رود  وت  هناخ  زا  ار  رقف  عون  رازه  داتفه  دـنوادخ  ینک  نینچ  رگا  شاـپب . بآ  نیا  زا  ار  نآ  ياـهتنا  اـت 

ماذج و نونج و  زا  سورع  ات  یشاپ  یم  سورع  رس  يالاب  بآ  نآ  زا  زین  و  دیامرف و ... یم  لزان 
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 .« دنک یم  یگدنز  هناخ  نیا  رد  هک  ینامز  ات  دنامب  ظوفحم  یسیپ 

بیـس هزبرخ و  ریـش ، هکرـس ، هژیوب  شرت ، ياه  هویم  اهاذغ و  زا  زین  دـنراد و  درـس  عبط  هک  ییاهاذـغ  ندروخ  زا  هتفه  کی  ات  سورع  - 5
لمع دـنک و  داجیا  وا  ضیحرد  لالتخا  دـنک . ازاـن  ار  وا  تسا  نکمم  . ] دراد سورع  يارب  يداـیز  ياهررـض  اریز  دـنک ؛ يراددوخ  شرت 

.[ دوش راوشد  وا  نامیاز 

، ریـش ندروـخ  زا  لوا  هتفه  رد  ار  سورع  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  * 
...« دوش یم  ازان  میقع و  زیچ ، راهچ  نیا  هلیسو  هب  نز  محر  هکنیا  لیلد  هب  نک ... ، عنم  شرت  بیس  هزبرخ و  هکرس ،

هجوت

هک دـنراذگ  یم  اه  مناخ  ندـب  رب  يدـج  رثا  درـس  مرگ و  ياوه  اه ، هویم  اهاذـغ ، هنایهام ، تداع  ياهزور  رد  تعماجم و  زور  بش و  رد 
. دنشاب طاتحم  هجوتم و  دیاب 

[ هللاءاش نإ  داد  مهاوخ  هئارا  يدنمدوس  بلاطم  هداوناخ » ناغمرا   » باتک رد  هراب  نیا  رد  ]

نابل ینیریش و  تبرش و  اب  لقادح  دهدب و  سورع  يارب  يا  هیده  هفحت و  شا  هناخ  هب  سورع  دورو  هظحل  رد  داماد  هک  تسا  هتـسیاش  - 6
مّسبترپ
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. دنک ییاریذپ  سورع  زا 

. دشاب هدامآ  تبرش  ینیریش و  بآ ، ياچ ، هویم ، بسانم ، ياذغ  يرادقم  سورع  داماد و  هناخ  رد  هک  تسا  بوخ  - 7

فافز

نیلوا دور و  یم  شرهوـش  هناـخ  هب  سورع  هک  تـسا  یبـش  نـیلوا   » حالطـصا رد  تـسا و  قرب » ندیـشخرد   » ياـنعم هـب  تـغل  رد  فاـفز 
بش بش ، نآ  يرآ  دوش . یم  هتـشادرب  دشاب ] رتخد  هک  یتروص  رد   ] سورع زا  داماد  طسوت  تراکب  هدرپ  و  دریگ » یم  تروص  تعماجم 

و تسا و ... بش  رازه  زا  رت  هدـنزرا  یبش  تسا ، لالز  بآ  زا  هنـشت  ندـش  باریـس  بش  تسا ، لاـصو  بش  تسا ، قشع  قرب  ندیـشخرد 
. تسا یهاشداپ  زور  نوچ  هک  یبش 

داماد دنک  ردپ  ار  رسپ  هکنآ  طرش  هب  تسین  یهاشداپ  زور  زا  مک  فافز  بش 

: دناوخ یم  هنوگ  نیا  شیوخ  نارسپ  شوگ  رد  ار  رعش  نیا  هراومه  دوب  هدرم  شنز  هک  يدرمریپ 

داماد دنک  رسپ  ار  ردپ  هک  نآ  طرش  هب  تسین  یهاشداپ  زور  زا  مک  فافز  بش 

. درک یم  دوخ  نارسپ  راثن  رادبآ  شحف  دنچ  هدروآرد  هتخوس  لد  زا  هآ  سپس  تشادن . يرثا  چیه  اما 

فافز بادآ 

؛ دوش دـقعنم  دـنزرف  نیلوا  هفطن  هک  تسا  نکممو  دوش ، یم  هتـشاذگ  رما  نیا  اب  هداوناخ  يانب  گنـس  نیلوا  تسا و  مهم  رما  کی  فاـفز 
نیاربانب
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 : تسا رارق  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هدرک  نایب  فافز  ماجنا  يارب  ار  یهجوت  لباق  بادآ  زیزع  مالسا 

. دوشن عقاو  يرمق  هام  رخآو  همین  لوا ، رد  هک  تسا  هتسیاش  تسا ، نیجوز  یسنج  تبراقم  نیلوا  هک  فافز  لمع  -1

. دوش عقاو  هبنش  هس  ای  هبنشود و  ای  هبنش  جنپ  ای  هعمج  بش  رد  فافز  هک  تسا  بحتسم  -2

دراد يدایز  ياهررـض  تسا و  مارح  ضیح  نیح  رد  تعماجم  اریز  دوشن  عقاو  نز  هنایهام  تداع  مایا  رد  فافز  هک  دوش  يزیر  هماـنرب  -3
. هللاءاش نإ  درک  میهاوخ  نایب  هداوناخ » ناغمرا   » باتک رد  هک 

. دوشن تلفغ  هقدص  نتخادرپ  زا  هک  تسا  هتسیاش  -4

... اعد و زامن و  تعکر  ود  ماجنا  -5

مادک ره  ریگب و  وضو  زین  وت  دریگب و  وضو  وگب  دـندروآ ، وت  دزن  هب  ار  سورع  هک  یتقو  تسا « : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  * 
نک و اعد  دیتسرفب و  تاولص   � ترضح نآ  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  دینک و  ادخ  دمح  سپـس  دینک ، زامن  تعکر  ود 

.« دنیوگب نیمآ  دنا  هدمآ  وا  اب  هک  ینانز 
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رکذ هب  ًارـصتخم  اج  نیا  رد  دـناوخب . ار  اهاعد  نآ  داماد  هک  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدـش  دراو  يدایز  ياهاعد  یمالـسا  تایاور  رد  -6
. دوش یم  هدنسب  اعد  کی 

ًاکَرابُم ُهلَعجاَف  ًاَدلَو  اهنِم  یل  َتیَضَق  نِاَف  اُهتلَلحَتـِسا  َِکتاِملَِکب  َو  اُهتذَخَا  َِکتَنامَِاب  َّمُهّللأ  : » تسا هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  * 
.« ًابیِصَن الَو  ًاکرِش  ِهِیف  ِناطیَّشِلل  لَعجَتال  َو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دَّمَُحم  ِلآ  ِهَعیِش  نِم  ًاّیِقَت 

یـسک هک  دنـسرب  ساسحا  نیا  هب  سورع  داماد و  دـشابن و  نشور  نویزیولتو  ویدار  یتح  دـشاب ، مارآو  تولخ  فاـفز  طـیحم  تسیاـب  -7
. دونش یمن  ار  نانآ  يادص 

رهم و قوشو و  قشع  اب  دـیاب  هکلب  دـنزیهرپب  دـیاب  یگدولآ  باوخ  هلجع و  سرت ، ینارگن ، هنوگره  زا  فافز  بش  رد  سورع  داـماد و  -8
شیاه تمعن  زا  ادخ  دای  رکذاب و  دنریگب و  رارق  مه  رانک  رد  افص 

. دنشاب رازگ  ساپس 

قاتا ياوه  زین  و  دنشاب ] هتشاد  طسوتم  تیعضو  . ] دراد یتارطخ  هک  دنهدن  ماجنا  ار  فافز  لمع  هنسرگ  ای  رپ و  مکش  اب  سورعو  داماد  -9
. دشاب لدتعم 

هب ار  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » سورع داماد و  هک  نیا  هب  هجوت  اب  -10
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ام َناطیَّشلا  ِبِّنَجو  َناطیَّشلا  َِینبِّنَج  َّمُهّللأ  هللاابو ، هللا  مسب  :» دـیوگب داماد  تعماجم  لـمع  زاـغآ  رد  هک  تسا  بحتـسم  دنـشاب ، هتـشاد  ناـبز 
.« ِینَتقزَر

رکذت

. هللا ءاش  نإ  درک  مهاوخ  حرطم  هداوناخ » ناغمرا   » باتک رد  هک  دراد  یبیجع  طیارش  بادآ و  ندش  رتسب  مه  تعماجم و 

زمرق غارچ  زا  هآ 

دـصقم هب  عناوم  اب  دروخرب  نودـب  طاشن و  اب  رتدوز و  هچره  ات  دزات  یم  شیپ  هب  قوش  روش و  ناهج  کی  اب  ناـسنا  هک  یناـمرآ  ریـسم  رد 
... . دوب و دهاوخ  راوشد  هدننکش و  تخس  دنک ، دروخرب  زمرق  غارچ  هب  راظتنا  زا  رود  هتساوخان و  رگا  دسرب ،

. سورع یهاگو  دروخ  یمرب  زمرق  غارچ  هب  داماد  یهاگ  مشیربا  هداج  نیا  رد 

( ندش هتسب   ) داماد زمرق  غارچ  - 1

هنـسرگ هرفـس  رانک  رد  ای  دـنامب  هنـشت  ایرد  رانک  رد  دـنک و  دروخرب  زمرق  غارچ  هب  فافز  بش  رد  هتفیـش  قشاع و  ناوج  هک  دـنکن  ادـخ 
لکشم نیا  تسین و . ... درم  وا  هک  دوش  سویأم  دیابن  دنک و  تمالم  ار  وا  دیابن  سورع  اما  تسا ، روآ  جنر  تخـس  هک  دوش ) هتـسب  ینعی  )

یلماوع للع و  ساسا  رب 
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. دوش شاف  رارسا  دیابن  اّمعم  لح  ات  دش و  دهاوخ  لح  زاین  زار و  اعد و  اب  یهاگ  نامرد و  وراد و  اب  هک  دیآ  یم  شیپ 

هفیطل

ذیوعت دزن  ار  وا  و  مناد » یمن  يزیچ  هراب  نیا  رد  نم  : » دومرف دـنوخآ  تساوخ . ذـیوعت  تفر و  يدـنوخآ  دزن  دوب  هدـش  هتـسب  هک  يداـماد 
رمک هب  ار  ذیوعت  نیا  : » تفگ وا  هب  تشون و  يذیوعت  شیارب  سیون  ذیوعت  تفر ، سیون  ذیوعت  تمدـخ  هک  یتقو  درک . ییامنهار  یـسیون 

، دمآ سیون  ذیوعت  دیبوک . ار  سیون  ذیوعت  هناخ  رد  دمآ و  دوز  حبـص  دش ، لاهـسا  بش  نآ  تخبدب  داماد  دـش ». یهاوخ  زاب  دـنبب ، دوخ 
میارب يرگید  لکـشم  چیه ، هک  درکن  لح  ار  لکـشم  نآ  دوب !؟ يذیوعت  هچ  نیا  : » تفگ فیعـض  يادص  اب  ناوج  هداتفا . اپ  زا  ناوج  دید 
هفیظو تسا . هدرک  زاب  بقع  زا  اذل  دیا ، هتـسب  دوخ  تشپ  هب  ار  ذیوعت  امـش  اقآ  : » تفگ تشادن ، یباوج  رگید  هک  سیون  ذیوعت  دـیرفآ !!!

اهتنم تسا  هدرک  زاب  مه  بوخ  تسا و  ندرک  زاب  ذیوعت 

.« تسین يربخ  مه  ذیوعت  زا  رگید  ادخ . ناما  هب  ورب  بقعزا !!! 

سورع زمرق  غارچ  -2

هب يرابدرب  داماد  تسیاب  هراب  نیا  رد  تراکب . هدرپ  نتـشادن  هب  دوش  مهتم  هک  دنک  دروخرب  زمرق  غارچ  هب  تخبدب  سورعرگا  ادخ  هب  هانپ 
ياراد تراکب  هدرپ  ناسانشراک ، رظن  زا  اریز  دنکن ؛ داسف  هب  مهتم  ار  سورع  دهد و  جرخ 
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. دوش یم  هدنسب  نآ  ماسقا  نایب  هب  طقف  راتشون  نیا  رد  و  دهاوخ ، یم  هناسانشراک  لّصفم  یبایزرا  هک  تسا  ینوگانوگ  ماسقا 

: تراکب هدرپ  ماسقا 

: زا دنترابع  یخرب  هک  تسا  یفلتخم  ياه  لکش  ياراد  دنا ، هدیسر  غولب  دح  هب  هک  ینارتخد  رد  تراکب  هدرپ 

. يا هریاد  مینو  یلاله  - 1

. لماک هریاد ي  - 2

. يروپیش - 3

. یلابرغ - 4

. يا هغیت  - 5

. ددعتم ياهرادج  ياراد  هنادند و  هنادند  - 6

... . )و وترد وتو   ) مظنمان - 7

: تسا مسق  راهچ  نتشاد  خاروس  رظن  زا  تراکب  هدرپ  زین  و 

. خاروس کی  ياراد  - 1

. خاروس ود  ياراد  - 2
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هتبلا . ) دشاب یم  تشگنا  ود  دودح  ات  نزوس  كون  زا  تسا ؛ فلتخم  تراکب  هدرپ  ياه  خاروس  هزادـنا   ] کچوک خاروس  دـنچ  ياراد  - 3
.([ تسا راردا  ندش  جراخ  خاروس  زا  ریغ  تراکب  هدرپ  خاروس 

زا یعیبط  روط  هب  دـناوت  یمن  ضیح  نوخ  هک  تسا  هدـش  هتـسب  هدرپ  نآ  يروط  نارتخد  زا  یخرب  رد  هک  خاروس  نودـب  تراکب  هدرپ  - 4
یم روبجم  اذـل  دـش . دـهاوخ  یتحاران  درد و  ثعاب  هک  ددرگ  یم  رب  محر  هب  هدـش و  مکارتم  لبهم  رد  نوخ  دوش و  جراخ  تراـکب  هدرپ 

. دیایب نوریب  ضیح  نوخ  هک  دنک  داجیا  یخاروس  هک  نآ  ات  دنک  هعجارم  رتکد  هب  هک  دوش 

: اه هتکن 

هراشا

هب هک  تسا  مکحم  میخـض و  تراکب  هدرپ  نارتخد  زا  یخرب  رد  اما  دوش  یم  لیاز  دوز  تسا و  كزان  نارتخد  رثکا  رد  تراـکب  هدرپ  - 1
یمن هتـشادرب  مه  عامج  رارکت  اب  هک  تسا  مکحم  ردقنآ  یخرب  دوش و  یم  لیاز  يزیرنوخ  دیدش و  درد  رتخد و  ندـش  تیذا  اب  یتخس و 

. دش دهاوخ  مه  نوخ  دراد و  یئزج  درد  کی  عامج  نیلوا  رد  مسق  نیا  هک  دوش 

. دوریم نیب  زا  نامیاز  اب  اهنت  میخض  هدرپ  نیا  - 2

دوش و یم  هدوسرف  فیعض و  تداع  نوخ  رثا  رد  تراکب  هدرپ  - 3
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. دش دهاوخ  لیاز  رتدوز 

، ندز زیخ  نداـتفا ، لـیبق : زا  . ] دورب نیب  زا  تسا  نکمم  ثداوح  رثا  رد  هک  تسا ، ریذـپ  بیـسآ  یلیخ  نآ  قیقر  عوـن  زا  تراـکب  هدرپ  - 4
...[ ضارما و زا  یخرب  يراوس ، هخرچود  يراوس ، بسا  کیتسانمیژ ، هژیو  هب  نیگنس  ياه  شزرو 

تروص یطایتحا  یب  دوشن و  نامرد  رگا  و  دورب ]. نیب  زا  % 50 ای و30 %  ] دنیبب همدص  ثداوح  رثا  رد  تراکب  هدرپ  تسا  نکمم  یهاگ  - 5
. دوش بیرخت  ًالماک  تسا  نکمم  دریگب 

ًالثم دنـشاب  یم  بایمک  ردان و  یلیخ  هتـسد  نیا  . ] دـنرادن تراکب  هدرپ  شنیرفآ ، لصا  رد  نارتخد  زا  یخرب  هک  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  - 6
.[ رازه ود  رد  کی  ای  رازه و  رد  کی 

: درک مهتم  دیابن  ار  دوخ  سومان 

تسا یسک  رهوش  نیرت  نادجو  یب  نیرت و  نامیا  یب  دنک و  مهتم  یعرش  لیلد  نودب  ار  دوخ  رسمه  هک  تسا  یـسک  درم  نیرت  تریغ  یب 
. تفر دهاوخ  مه  شدوخ  يوربآ  هک  دربب  ار  وا  يوربآ  دنزب و  تمهت  دوخ  رسمه  هب  يزابجل  جل و  اب  هک 
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لح ار  تالکشم  هنالقاع  روط  هب  ملاس و  يا  هشیدنا  اب  هتـشاد و  رظن  رد  ار  دنوادخ  ساّسح  مهم و  دراوم  رد  سورع  داماد و  دیاب  نیاربانب 
. دنیشنب تواضق  هب  دوخ  یصّصخت ، يراک  رد  دیابن  رهوش  دننک و 

: یعرش هلئسم  کی 

مارح زین  رگید  نز  تروع  هب  نز  ندرک  هاگن  هتبلا  . ] دوش هعجارم  نز  رتکد  هب  تسا  رتهب  دننک ، هعجارم  صصختم  هب  دندش  روبجم  رگا  اما 
.[ ترورض تروص  رد  رگم  نآ  ندرک  سمل  تسا  نینچمه  تسا و 

كانرطخ تواضق 

داماد و  تساوخ . نّیدتم  صّـصختم و  رتکد  زا  دـیاب  ار  اّمعم  لح  دـنک ، دروخرب  زمرق  غارچ  هب  سورع  رگا  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
مهّتم ار  شرسمهو  دناشکب  دیابن  هک  ییاهاج  هب  ار  نخـس  دورب و  تاساسحا  ریثأت  تحت  لّقعت  ياج  هب  دیابن  دنک و  تواضق  هلجع  اب  دیابن 

. تسا كانرطخ  رایسب  هک  دنک 

دیرفآ هعجاف  دیابن 

تسا هدناسر  لتق  هب  تراکب  هدرپ  نتـشادن  ماهّتا  مرج  هب  ار  شرـسمه  فافز  بش  رد  داماد  یهاگ  هک  دسر  یم  ربخ  ایند  رانک  هشوگ و  زا 
هک دنا  هدرک  يزیر  یپ  یناور  ياه  هجنکش  متس و  ملظ و  اب  هارمه  ار  يراب  ّتلذ  یگدنز  رمع  رخآ  ات  ای  تسا و  هدیرفآ  يرگید  هعجاف  ای 

هدرپ تنایخ  اب  شرـسمه  هک  نآ  ضرف  رب  دـشاب و  هتـشادن  يریـصقت  هنوگ  چـیه  شرـسمه  تسا  نکمم  اریز  تسا ، يرگید  هعجاـف  دوخ 
رهوش دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  تراکب 
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لح هنالقاع  ار  امعم  قالط  اب  تیاهن  رد  ای  صـصختم و  هب  هعجارم  اب  دش  هتفگ  هچ  نانچ  هکلب  دوش ؛ وا  هرابرد  یتیانج  بکترم  درادن  قح 
. دیامن

فافز زا  سپ  بادآ  زا  یخرب 

راتـشون نیا  رد  تسا . یناوارف  دیاوف  ياراد  هک  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یبادآ  تارّرقم و  یکیدزن ، فافز و  لمع  ماجنا  زا  سپ  مالـسا  رظن  زا 
: زا دنترابع  هک  دوش  یم  هراشا  بادآ  نیا  زا  یخرب  هب 

. دنک ینادردق  تبحم و  راهظا  شرسمه  يارب  دوشن و  ادج  دوخ  رسمه  زا  تعرس  هب  درم  هک  تسا  هتسیاش  راک ، نایاپ  زا  سپ  -1

. دنباوخب تسار  يولهپ  اب  دننک و  يراددوخ  نداتسیا  نتسشن و  زا  لمع  ماجنا  زا  سپ  -2

. دنزیهرپب تعاس  مین  ات  رگید  درس  زیچ  ره  درس و  بآ  ندروخ  زا  -3

. دوش وش  تسش و  ارجم  هک  دنک  راردا  سپس  -4

تـسار يوـلهپ  هب   ) نک لـیم  تسار  هب  هکلب  نیـشنب  هن  زیخرب و  هن  يدرب ، ناـیاپ  هب  ار  عاـمج  هاـگره  : » تسا هدـمآ  تـیاور  رد  هچناـنچ  * 
.« یشاب نمیا  هناثم  گنس  زا  ات  نک  راردا  سپس  و  باوخب )

دنک تین  بجاو  هزور ، رطاخ  هب  ناضمر  كرابم  هام  رحس  زامن و  تقو  رد  ار  تبانج  لسغ  . ] دننک تبانج  لسغ  یگتـسخ  عفر  زا  سپ  -5
.[ دیامن تین  هللا  یلا  ًهبرق  تروص  ره  رد  تسا و  بحتسم  نآ  ریغ  رد  و 
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. دننک ناربج  ار  هتفر  تسد  زا  يورین  ات  دنشونب  يوقم  يزیچ  هک  تسا  هتسیاش  تبانج  لسغ  زا  دعب  -6

ار هتفر  تسد  زا  بآ  راک  نیا  هک  روخب  لسع  هارمه  هب  ار  يزیچ  تقو  نامه  نک و  لـسغ  راـک  ماـجنا  زا  سپ  : » تسا هدـمآ  تیاور  رد  * 
.« دنک یم  ناربج 

مامت تروص  رد  هک  تسا  هدش  تباث  یملع  رظن  زا  اریز  دنزیهرپب ؛ تبانج ، لسغ  هلـصاف  نودـب  یپ و  رد  یپ  ياه  تعماجم  زا  تسیاب  - 7
. دوش نیزگیاج  ات  تسا  مزال  نامز  تعاس  مک 10  تسد  ینم  ندش 

ناغمرا  ) يدعب دـلج  ود  رد  هک  دراد  دوجو  یّمهم  رایـسب  لئاسم  هتبلا  مناسر  یم  نایاپ  هب  اج  نیمه  رد  ار  جاودزا ) ناغمرا   ) رـضاح باتک 
هداوناخ و

. هللا ءاش  نإ  درک . مهاوخ  نایب  تیبرت ) ناغمرا 

: رکذت

یم دنوادخ  زا  دشاب .  یم  تیبرت » ناغمرا   » موس دـلج  و  هداوناخ » ناغمرا   » مود دـلج  هللا . ءاش  نإ  تشاد  دـهاوخ  همادا  ناغمرا  نیا  هلـسلس 
. ُبینُا ِهَیلإ  َو  ُتلَّکَوَت  ِهیَلَع  ُقیفوَّتلا  ِهللا  َنِم  َو  میامن . ناردارب  نارهاوخ و  میدقت  زین  ار  رگید  دلج  ود  نآ  ات  دیامرف  تیانع  قیفوت  هک  مهاوخ 

یسردم رهاط  دمحمدیس  اعد » سامتلا  »

فافز زا  سپ  بادآ  زا  www.Ghaemiyeh.comیخرب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 155زکرم  هحفص 142 

http://www.ghaemiyeh.com


132 ص :

: قیقحت هدمع  عبانم 

. دیجم نآرق  - 1

یلوالا 1417ق. هعبطلا  مق -  هثعبلا –  هسسؤم  هللا  تمحر  قودص  خیش  یلاما  - 2

. دیلقت ردقیلاع  عجارم  زا  تائافتسا  - 3

. هیناثلا هعبطلا  توریب - ءافولا  هسسؤم  هللا -  تمحر  یسلجملا  همالعلل  راونالاراحب -  - 4

( . هلظ ماد   ) يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  هنومن -  ریسفت  - 5

. ورسخرصان تاراشتنا  هللا -  تمحر  یسربط  موحرم  نایبلا -  عمجم  ریسفت  - 6

. مق هیملعلا -  هعبطم  یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  قیقحت  يزیوحلا ، یلعلادبع  خیشلل  نیلقثلارونریسفت ، - 7

(. یمئاق رتکد   ) مالسا رد  هداوناخ  لیکشت  - 8

. یتنج هللا  تیآ  همجرت  یناّرح ، هبعش  نبا  لوقعلا -  فحت  - 9

یتالحم 1386 يراصنا  همجرت  هللا  تمحر  قودص  خیش  لامعالا  باقعو  لامعالا  باوث  - 10

 . 1386، روهظرشن یناتسهوک . قداص  هیطع  جاودزا -  ناوج و  - 11

 . 1374 پاچ مولعلارقاب ، تاراشتنا  هللا  تمحر  یسلجم  رقابدّمحم  همالع  نیقّتملا ، هیلح  - 12

هیناثلا 1389ق. هعبطلا  رصم ، فراعملاراد -  دمحم ...  نب  نامعنلا  هفینح  یبال  مالسالا -  مئاعد  - 13

لوا 1372 پاچ  دوعسم . ناربج  یسراف ، یبرع - دئارلا  - 14

. مق پاچ  مالسلاهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  - 15

هیناثلا 1416 هعبطلا  هللا -  تمحر  یّمقلا  ثدحملل  راحبلا ، هنیفس  - 16
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. مق هیناثلا 1367 هعبطلا  يدزَیلا  ییابطابطلا  : حیحصتلا هللا -  تمحر  قودّصلا  خیشلل  عیارشلا ، للع  - 17

لوا 1381 پاچ  باتفآ ، حیرض  تاراشتنا  یتیارد . یفطصم  همجرت  مکحلاررغ و ... - 18

. مق مود -  پاچ  هّلظ ،) ماد   ) ینسحملا یمظعلا  هللا  تیآ  هیبط ، لئاسم  هقفلا و  - 19

 . هللا تمحر  ینیلکلا  بوقعی  نب  دمحم  رفعج  یبأل  عورف )  ) یفاکلا - 20

. يدنهلا یقتملا  یلع  نیدلاءالعل  لامعلا -  زنک  -21

یلوالا 1361 هعبطلا  مق -  یمالسإلارشّنلا –  هسسؤم  هللا ،  تمحر  قودصلا  خیشلل  رابخالا ، یناعم  - 22

لوا 1414. پاچ  مق ، یمالسا  رشن  هسسؤم  هللا  تمحر  یسربط  خیش  موحرم  قالخلا -  مراکم  - 23

. یمالسا رشن  هسسؤم  هللا  تمحر  قودصلا  خیّشلل  هیقفلا -  هرضحیال  نم  - 24

. ثیدحلاراد  1383 مراهچ پاچ  يرهش ، ير  يدمحم  دمحم  همکحلا ، نازیم  - 25

مکی 1367. تسیب و  پاچ  نادیواج  تاراشتنا  هدنیاپ -  مساقلاوبا  هحاصفلا -  جهن  - 26

. مق مود 1379  پاچ  روهشم  تاراشتنا  یتشد ، دمحم  همجرت  هغالبلا -  جهن  - 27

. نانبل توریب -  هللا  تمحر  یلماعلا  رحلا  نسحلا  نب  دمحم  همالعلل  هعیشلا  لئاسو  - 28

. دوب دهاوخن  بلاطم  دییأت  مکح  رد  قیقحت  عبانم  یفرعم  •
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تیصو هرابرد  يرُّکذت 

.« دشاب شرس  ریز  شا  همان  تیصو  هک  نیا  رگم  دنک  يرپس  ار  یبش  هک  تسین  هتسیاش  یناملسم  چیهرب  * »

ص)  ) مرکا ربمایپ 

(ص) ادخ لوسر  تسا » هدرم  دیهش  شاداپ  ماقم و  اب  دریمب  بوخ  تیصو  اب  هک  یسک  *»

. تسا بجاو  بجاو ، روما  رد  ندرک  تیصو  *

( ینغ ریقف و  لاسگرزب ، ناوج ، درم ، نز ، زا  معا  . ) دنک تیصو  دیاب  ینمؤمره  *

( تافاضااب نآ  موس  پاچ  .) هدنزومآ ياه  ناتساد  بلاج و  تایاور  اب  هبذاج  رپ  تسا  یباتک  تیصو ...  روتسد و  باتک 

! یمارگ ناردارب  نارهاوخ و 

. دیناوخب راب  کی  لقادح  ار  یسردم  رهاط  دمحم  دیس  فیلأت  ینوناقو  یعرش  همان  تیصو  روتسد و  باتک 
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. تسا دیفم  نارگشهوژپ و ... ربنم ، لها  هرمع ، جح و  نویناحور  هژیوب  یبهذم ، هداوناخ  ره  يارب  رون » مزمز   » باتک

؟ هکدیناد یمایآ 

؟ دراد ییاه  شاداپ  هچ  ندرک و ... جح  راب  کی  *

؟ تسا هدش  هتخاس  یناسک  هچ  طسوت  راب و  دنچ  هبعک  *

؟ تسا هدش  هداد  هعسوت  راب  دنچ  مارحلادجسم  *

؟ تسا هدوب  هطقن  مادک  رد  یحولا  هبق  *

؟ تاقیم زا  ندش  مرحم  ارچ  *

؟ دراد یشاداپ  باوث و  هچ  هرمع  *

؟ دنتسه نوفدم  مارحلادجسم  هطقن  دنچ  رد  ناربمایپ  *

؟ تسا مادک  دیفس  گنس  تساجک ؟ زمرق  گنس  زبس و  گنس  *

؟ دوش یم  هدوشگ  هبعک  هطقن  مادک  زا  تشهب  ِرد  *

؟ دراد رد  دنچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  حیرض  *

... و دراد ؟ دوجو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  مرح و  رد  بارحم  دنچ  *

. دهد یم  خساپ  امش  تالاؤس  هب  رون  مزمز  باتک 
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: فلؤم هدش ي  پاچراثآ 

...( هرمع و جح و  هنیدم ، هکم و  یفرعم  ...) رد رون  مزمز  .1

ینوناق یعرش و  همان  تیصو  روتسد و  .2

( رضاح باتک   ) جاودزا ناغمرا  .3

هیروسرد دیشروخ  ياه  هشوخ  .4

... نید و عورف  نید ، لوصا  ( 1) فراعم ياه  هژاولگ  .5

: فلؤم هدشن ي  پاچ  راثآ 

تمحر راشبآ  .1

( دنوادخ ناغمرا   ) تاولص .2

( یسردم ياه  هدورس  راعشا و   ) سای ياه  هفوکش  .3

ناغمرا 2)  ) هداوناخ ناغمرا  .4

ناغمرا 3)  ) تیبرت ناغمرا  .5

تنس لها  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  .6
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دیاقع .7

ّتیباّهو نوماریپ  ییاه  سرد  .8

یمالسا بالقنا  زا  یگرب  .9

ینید ياه  شسرپ  هب  خساپ  .10

تلزنم ثیدح  .11

( قارع نیمزرس  ياه  ترایز  هرابرد  یقیقحت  باتک   ) قارع نیمزرسرد  تیالو  ياه  دیشروخ  .12

تماما هرابرد ي  قیقحت  .13

تالاقم .14

یسایس ياه  هبحاصم  .15

( دلج  5  ) ییویدار یسانشراک  ياه  هینایب  . 16.20

(2) ینید ياه  هژاولگ  . 21

. منک یم  قیوشت  توعد و  ینید  ياه  باتک  هعلاطم  هب  ار  زیزع  ناردارب  نارهاوخ و  •
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( } ص  ) تمحر ربمایپ  یشهوژپ  ینآرق  هسسؤم  {

: دوشیم یگدامآ  مالعا  ریز  دراوم  رد 

؛ ینارنخس و  تابتع و ...  جحروما ، یعرش ، تالاؤس  هب  خساپ  * 

؛ جاودزا هچرتفد  دقع و  مسارم  یگنهرف ؛ ياههمانرب  * 

؛ یگنهرف ياه  يدیس  اهباتک و  * 

 ... قالخا و دیاقع ، ماکحا ، نآرق ، دیوجت  ياه  سالک  * 

( یسّردم  ) 09153226324 سامت : نفلت 

09156508140  - 2711648
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هجوت

: درک دیهاوخ  هعلاطم  ناغمرا 2 )  ) هداوناخ ناغمرا  باتکرد 

قالط نودب  جاودزا  *

روفنم لالح  قالط  *

شخب شمارآ  ياه  همانرب  *

... دنمدوس و شزیمآ  نامز  *

كانرطخ ياه  شزیمآ  *

شزیمآ ناکم  *

شخب تذل  شزیمآ  ياه  شور  *

رهوش نز و  لباقتم  قوقح  *

تنوشخ نیزگیاج  تبحم  *

نآ نامرد  نیرترب  یسنج و  یناوتان  *

... سیلفس و كازوس ، هناثم ، هیلک ، گنس  لماوع  *

 ... نامرد ياه  هار  *

. رگید بلاج  هدنزرا و  بلاطم  *و 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  تسا . راب  هودنا  تصرف ، نداد  تسد  زا  * 

. درک دیاب  زاورپ  شناد  نید و  دنمورین  لاب  اب 

. دوش هتفرگ  رظن  رد  هعلاطم  يارب  یتاقوا  زور  بش و  ره  رد  هک  تسا  هتسیاش 

. دش دیهاوخ  هاگآ  نآ  ّتیّمها  هب  باتک  ره  تسرهف  هعلاطم  اب 

. دیناوخب راب  کی  ًافطل  ار  جاودزا ) ناغمرا   ) رضاح باتک  تسرهف 

. دوب دهاوخ  شاداپ  ياراد  هیراج و  هقدص  ناونع  هب  دیفم  ياه  باتک  ندیرخ 

. درک دیاب  تیبرت  هتسجخ  قالخا  شناد و  نید و  اب  ار  نادنزرف 

. تسا ناوارف  باوث  ياراد  ناتسود و  يارب  هفحت  نیرتهب  باتک 

. دوب دیاب  رادرک  شوخ  راتفر و  شوخ  راتفگ ، شوخ 

. دوب تسیاب  وب  شوخ  ور و  شوخ  وخ ، شوخ  هراومه 

. ددرگ تکرب  رپ  ناترمع  ات  دینک  مارتحا  ناگرزب  هب 

.« دییامن ناسحا  نیدلاو  هب  دینکن و  شتسرپ  ار  ادخ  زج  »

( میرک نآرق  )
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود هب  یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

. دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5
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رشن عبانم  رکذ  .5
 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  هارمه و ... نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

. مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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